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REGULAM|N

odpbtn€o !.Ęł.ni. pźą z.Hd wodo.ągów i Krldneji sDó|k z o.o, i §tńwlni.
u.zadz.ń ,odo.irgowy.b i k r.lia.yily.h od eób upńwDiolycĘ któĘ *abldowtv J. z

Phlly.h śmdkós

Pdr..Ni.!i. ogóbe

§1.
Regllmin odńillegó mbrvmia plu załł.d wod@iągów i Kd.li&ji sŃlka z o.o. w
sl@wini. uźądai rcdmĘowy€h i kBdiźcyjrych od ośób upąMimycĘ tnóE
s}budowdy j€ z wlŃych śodków' Dely dltęi '€gulminm" ol@śla ?aady:

l ) nqbycid a *yna€lod*nim pla zatład Wod@ią8ów i Ka.aliroji sŃIta ż o.o, w
skałjnje własości uź4drcń łtdociqgoĘth lub *&ali@inych od o§ób, ttóE poniośły
k sży budoł, tych rżądz€ń i 5ą ich wła&icielmi (an. 49 § ż ulta*, 2 dnia 23 kwi.tiia
l964r Kodcks c}ryilny , Dz,U, 20l9l, wz, ll45 zń^. m,):.

2) óĄ|Ąż}@gp |fuk@i^ M @P zatłsd vodaĘów i K6!.]ieji §Ńka z o,o. w
§I@wini€ uźqdzai łodcĘołych lub k ńlieyjnych p!@ coby, tnórc *1budołł tc
użłdania z wlanych środkół (&r 3l u§t, l ul!*y żdnia7 c*Mca 200lr o zbiomByn
epfir4niu ł Wdę i zbioółin odpóBldaiu ściekóy Dz.u.2019t,poż. |437 zŃżn.

§ż.
Uż}te w ńniejśąt rcgulMinie pojęcia oheają:
l) spółł! _ Zakad wodeią8ów i kna]ieji spćłka ż og@ic&ną odpowiedzo]nością
ż sićdzit9 v §k wińi., adrc§: 32_050 staviną ul, Radzifuska l ] i

2) osob. upńMioba - o$ba 6zycm, o$ba pnrM albo jedn6*a oĘaiacyjna ni.
posiadają€ osobomści pE*Ej, tóE:
a) ponioslq kos*, budoivy użądźćń $odociągo*a€h lub l@,aliu.inych zgodnie ż
ład yni Dfuż spćłk9 w@n]@i lŃL4icayni, uso.lnioną rc spćłk4 dokMąra.ją
pójćklo*Ę {ru pevólaim ń budós§ lub zsłmmim hldoPy t tięo Urządai' i jśt

h) łYbudos€łg uźądmi. wod@iągow lub karolieyjne z *łalych śrcdków i
odpówiadają ore łeutoń t*bnicayn określonF w oĘbnych pmpi*Ę w tyn v
@8ólnoś.i w PnMe budowle}m, a pon d1o a9lrĄ vyhudow z8od e z żsdMi
wi€dł iahnicaej i Polslińi Nommi,
2) MiNk _ Miosk o odpłatnć nóycie *rybudowj giei wodcĘowćj llb
łmlieyjnej W z końpl.ign dotul@tóq o klórych mow w § 3 uś, l|

3) rząddić Md@Ęore lub ł2&lieyjre - 9ieć łodoi48ow lub rddieyjną
pompoMia: 
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4) śićć łod@iągow lub kana]izacyjra - Prćwód yódŃi€o*y lub kairliz&yjny wM z
ubrcjmi€ó i fźąd*nimi, klórF d6t rcĄq j€sl fu<b llb klórym odprcMda. Ę

5) pźyłą@ wod@Ę8ow€ odcinćk pż€wodu lącząego śćć wodociągoBą z EMęEZĘ
in§lalrcią wodociągową w ni.fuchomóści odbiorcy uślug rł@ ż awoEm a Wdomi*n

6) pzyłĘĘć kdaliacyjrc * odcinek pfżt\łĄldu Ę.ą.ego weMęEz.4 inśala.ję
t(ealieyjną w ni.rochomości odbiorcy ugug z 9i4Ę rddifuyjną a pi.rł§zą sn]dzi€DĘ
liczą. od stlony budrjta, g w pzypsdluj€j bsku do 3reicy ni€fuhońości 8mtowj;
7) puję.ie llb mbyci. 9iei mdaiąsowćj lub kan ]iżcyj!€j mbycie p@2 §Ń& Ptlw
wlsnoś.i śi6i wod@ią€pwj lub tjlrlieyjnej albo im3o §,njlu pńM€o do U4łBil
idiego uźą&ąia M podslaMe moły .rnilńopńWj aPln€j ż o$bą upBMioĘq

8) służebność pżsyłu - niodpłatn€ obciążnie nimchonoś.i pmz króe p@bie8a si€ć
wod@i€ow.lub kma]ieyjm FaWm polegljqcyn M tyn, ż€ sńłkq noże koźystać w
o,.marym z}resie z tych ni6rhomoś.i, zgoĄńe ż vebeuj q.nvzĄdzżń;

9) e]gołrn ok€ślnni! w&toś.i żMęt6ych śisi vod@iągołych i ż*nęFaych śi*i
kealiacinych Położonych m tersie działei! sPółki nodel slużł.y do wy€ny *óności
n b}reych si.ci mdociągołych lub kair]i@yjnych, e&y dat j neloą dffhodóvo_
odtwotaiowa łtóry udoslęDniony iesl @ śt@i€ int metowj sŃłld lłW,ryikjkawiEplj

lo) netod. d@hodorcodtwo@nioM ( ńi*ŻM) ol@ślnnin §Eńoś.i *wĘtraych §i*i
vodeiągowy.h i d!ęirżOy.h &6i L8aliEyjny.h Fłożonyó ns l€Enić dzi.lani! sńti
_ 9po9ób *llicaja wg a]eoł,tnu aĘanego do nini€j§re8o E8iiminu. & opra.ov@go
dla poł:żeb z€|adu \łodociągóW i Krnali@ji sńłka ż o.o. w §kavinie, Al8ół1m aśial
oprMwmy nĄ podśawi. bież9.y€h wskrnitów enowych, d.iy.żących c@ łTrołycL
kóe słuą do spoźadaia i w€ł4k&ji tvy@ i rezli@dt inw9tycji ł Pośta.i
kwEtajników, ł. Katalogu cen j€dfuś}owyó bbót i obieków inłBtycyjnych
oplMwgo pt@ fimę BlsTYP (z ołŃ odbi@ t cbnicm8o si*i Wd@ią8o*.j lub
kedlżacyjnej) z uwględniai wśkarliła moltyzcji * wy$kości oh€ślone.i
w Prcpiwh obońqają.ych w sŃe;
1]) !@*a puyhmiow. mM o przyłącdi€ do śi4i mdeiqgMj lub
kan li@yjnej okeślaj$! zedy budory si*i md.ciągNęi \ł@ z lrżykFzm lub 9i@i
*aaliei@j Wż FżlwEń pld @Ę upmMioną,

z...dy odpl.h€o n.Ęcb rnb p%jl.il Jiei *odo.iagNycn bb }rndn!.rl!y.n

§!.

1. Po@duĘ odDła§l€go orćję.i! lub mbycis siŃi wod@Ęgo*.j lub koaliżcyjŃj
@p@zyng o§ob! upńMionĄ slda.lają€ Gobiś.i€ w BiĘ obsługi Klienta §póŁi lub
d@gą peźoł4 Mi6ek o odpłslne puję.ić lub mĘcic si€ci wod@iĄ€pwj lub
k n lieyirci łfu ż kmpl€Eń EĘpuj€ych dokut@tó*
l) aklulny wyci€ ż Kis,w prłlsdku Ńby pńWj;
2) oś9ildcaje, że sieć Mdeił8os! lub kĄ2]izacyjM *ybudotł@ astd! z śfudlów
dŃyon pkż 60Ę uprMioną i §l.nóri jej wlr$ość, aż do c6u p*ni*i.nia wlsnośoi
B taz spóIkii
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ffi".§f*lr-*,,
]) łyciqg ż wideicji śrcdłów tMłyó (w pźrladl,T o$by PBMej .lbó jćdnośtL
oĘ ieyjrej !ić pci.dd+ej ośoboMści pńMej);
4) koPiq decyłji M mi.ffiić urqdMią w pai. drc8owym z.źąd€y drcgi lub
oświadc@ie o bńku takiego dokMdlu]
5) p€łB dotMąt&cja zgodli€ 2 Bytem dokmmlów *fń.geych do pźe!rc§ldz.nia
odbioru technifu8o i ioń@Mgo śei wod@iągoEj lub k diza.yj.ej j

ó) pimne rcbowiązeie o Bllnowimiu służebrcś.i p%syhl, w lemini€ ok€ślon)m
w mowie plaosąej wb§ność.
2- sFiłta moż odsl4pić od konie.aości dosiaĘenia plu MĘ upEMjoĘ c4ści
dol@ąów, o kórych mom w us! l hb wwać 60Ę upEMid4 do mperdioia
brskujq.ych dmych oE dostarcaia imych dotMffół ni@Ędnycn do Uslalaja du
€.hnicm8o luh ptlmeso liMl'znych łć Micku w teminn do 30 dni rcb€zych od

3. J.ż.li je§l kil$ współwłaścici€li si€ci \łĄrdoci48owj lub kealiroinej, Miosk może

'ożyć.jed€n 
wsŃłwlaściciel, klóry Ędrie rcpr.@loPEł ńMież o$by upaMione, pod

*rrunłi.n złożnia pe§rńocnjctM Ńrielone8o p@z Wzyśłj.h po4i.lych
*9Ńł*łaścicieli oE zsodę wszyśtkich *śńłwlsścici.li B pmni6i i€ wł6ności si*i.
4, §eególow infoMj. dotycąe u§ad i śposbu słhdaia Mioslów Ęą udzielfue
pfuz pi@Mikóv Działu lnwHrycji i R.bonów sńti @biś.i., t bfoŃcbi. llb drcgą

5, odpłatnćń! pEję.iu de nos4 pod1.8Ń FżyĘca wod@iągow lub k nali@yjn , a
*) hcai€ śi*i wodfiiąspwe lub li,n ] ieyjm i pompoMie siecio@

§4.
Kompl€be Miosłj rczpatruje zlrżąd sńti w tennini. Ń. dłużsań niż 30 dni rcboczych
od dary wpłym miosku,

llili@b|. ,..loa.i pź.k łT..€j lub .tb}v.nej 3k.i łodo.ił8ot.j bb
*ulżlcyjn€j

§5.

l, wańość siei m.lociąsowj lub kan lieyjŃj sylicm hdzie ł oFrciu o algoryttD
olr*bnia Bartoś.i ZMęEaych si*i wod@iqgo}vr€h i ZłĘrmych śićci kAidn cyjnych
potożonycn m terenić draknia spółki śunowiący zrlą.ait do Egulmńu,
waność j.dloslkows łqt2Tilc Jvo ałb.liżołmy Ędzi. prłT,jmiej e 9 Ńku

2. v pżrladku 9i*i vodeĘ8owj lub tela]ieirej wybudowj pź€z o$Ę
upnMionq na pod9lawi. óbowiąająej mory pżyłq.-oiowj, źw&lej Z spółką
pfud d.Ę wjścia w życie rc8dminu odpł.bość ni. noże P@gyższrć kó§,.óŃ
§łtwo@nią pżd§isiony€n pffi GoĘ upńMioĄ m podstawie fg}fury vAT,.
]. spółł, ErrząE możliwość obniżćnia vyli.@rcj ł&tości siąi fud@hgoMj lub
l@di@yil€i o kogty eMntu.lnyó naEaw m t j siei. nigbęddych do j€j p6widłowj

4- o§rlr.cm łdtość si.ci ,od@iągowej tub t Elieircj dla Goby fiłc@j ni.
powldz4ej dzi!łalnŃ.i gpślode4j pźyjęt! lub mbyt @ podśtawi€ n€lody dócn dow-
odtłotzniowj ( ni€Śećj) lŃ odt*otaiowj j61 aEto§ił bfulo, d|a pob9tałycn oób
upńMionych pMisdają.ych sbrus czymego Fd.tnik pódalk! od los€ów i usłu8 jeś
@scianelto lx

-t ;.ń/\IA,
]
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§ó.
1, odńhość ż pEjęte śi€ci vod@iqgow lub tm.liayjre vypł!.@ bdżie w
Bięlujący sPosóĘ w ulehoś.i od wysokoś.i:
]) jeżli Wność netlo uź4dzeni. wodociągorego lub kealiżacyjnego Ędżi€ ółm lub
aiżsa trź l00 000 z,ł. j€dnoaawo M 9skaĄy .&hunet b8nloEy osby UPmMiónej;
2) j€ż.li l,łol! odPlqhości a FZjmoł@ f4d*nie wod@iq8pw€ lub lmAlieyjre
p@krl@Ia bdzie kwol§ n€tlo l00 000 2,ł, sŃłka Da praM bzłołć Ę należność m ni.
więc€j niż ]6 mieśęcaych 6t
2. rv pżrTldku si€ci wodociągovych lub ktr lieinycb, opiMych w § 5 uś, 2 i 3.
których wlność łlli@na at ł. ptu spiłĘ m€loą odtw(funió*ą płatbść a @bycie
tych uźqdeń dokon}ry@ bdle na wsłrmy Bcluek bo}o*y Ńby upMioi.j w
rc@y.h .ebcn m konjs k r.go rcku kalend!fuWgo w wysoło&i u8odnion€j w

3. Podst wą Ędaty \1!r$od@i. lub odńtnoś.i bęą mĘpująe dokmeniy|
l) uownlbyciallbpEkaaia w pźyp6d}U Njb UPtlMio.ych de będących

2) Iskt@ w pżyladtu ośób upńMionyó Ęn4.yó podatDirui vAT,
4, odpłab. naĘ.ie qłsnoś.i lub p@jęci€ m wlNnŃć ,i€ci vodociqeołrch lub
kodieyjnrh dolon lae Ę-dzie a śrcdłów zbeaieDlych w wićloletniń pla €
o oju i nodńi&ji użłdżń łod@i€o*1cn i tealieyjnych będ{.ych w pośiadoiu
sŃŁj M temi. gn, sk win! M ddy rck ka]end!@s7,
Po syczeipmu śódków emoveych w deyń retu łr]oda@vrm s'r,I)łŃy
dokon .ł@ Ęą w kolejnycn lgtln do *yskóści śrcdków prŻa&@nyó B Gn @l.
5. o kolejnoś.i odpłatnąo nó}łania lub pEjńó@ja !rżąd*ń wodociąeoł}cn lub
ksa] jacyjnych d.cydo§Łć hędzie lmin 

'ożnia 
Miosku \ł@ u kmpl.llą dokM.ntacj4

Po*.!Ęi.ni. koń.N.

§7,
l, Po akońPaiu proc.dlry odńt!€so mbylit lub pE t źnia 9i*i vodeą8owj lub
ka@lieyjnej §Ńłk pE§y'a moł§ Pźnieśi€nia włanoćci siąi Wdociągowj lub
k nali&llej, osbie wmMioEj do podpisu.
2, Podpifuiś MoE, ć stDly §ńlki @Ępi ni. Ńriej niż 7 dni rebocżych od dnia
Fdpisia pź MĘ upńMióną ug.dnimj pź s§ony uovy,
3, PodphM pr@ oble śtrony mow zftj$trDłm zoslani€ w Fjeśtf& Mów
pfuĘldfunym p@ ŚŃkę i n dmy Zst ni€ jE num€r
4, wór mo*l pź€nie§i€lia $,łasości gllnowi z.lącaik fu ] do R€g minu budowy
rżą&.ń łodaĘoł}ch lub k ali&yjnych,

§8.
wydeie siei 9ldociągowj lub kealiuyjrej ful4pi .a pod$awie prctokołu zdlM
odbiMgó podpimego ptP obie stonn de ńaliej niź w l.minie ? dni od .!aty
podpimi! mowy pżni6i€ni! wł6nośoi.

§9.
Frenhr.tne loszty *}cfiy p*z @@a;sq mjqtrosego oE rGż§ noeir]ne lub } \
sadoE dolrtz4ce uś4owim,a sł!źśbŃgłl plAyfu ponosi sŃłt!- 

^w \,"ł|M
)



§ r0.
osba fizycm z tyfułu ffił! pżychodu, hbowiązM j§l do upłaty pod.&u n! źśldeh
ołr€ślonych w usiaM€ z dniq 26 lipca t91l o podltlu docnodo*}n od ońb fizycaych
(Irzu- u 201ł., Poz. 1381 zŃ'I 

^.)
§u.

zsady okćślóft 9 niniejgyń E8ulmini. ni€ st @wią pź6łody do d@hod*nia p@z
ośobg upitMion4i spćłkę j.j pBłpź€d ąd,

§ 1r.

l, R€gulmin Whodż w życie z.lnjem okfślonyn w uóBale tr 4120)9 ztządu zĄklad\
wodocią8ów i (ediaji sŃłk! z o,o. w skawinie z dni. 26,09,2019 r
2. Rer!]min rł@ z aĘaikim opublikowey fusloie na s|ronie int m€lowj sńki

zał l, AlBorytń dla olcśldja wartości ełnęFaych śidi wodŃi€ołych i
ł@al@.inych BybudoMych Z śrc.lków włanych osób lźycaycn fub pEMycb,
pfukowBnych odplahi. zrłladowi wodeiqgów i KMlia.ji §pólła z o8@icam
odpowiedżalnoś.iq w §l9winie.
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dl. określ€nla wańości żowńęlżnych gieci wodociągowych i
wyb!dołanych 2€ środkow własnych osób fiu ycznych lub prawnych,
odpłainie z.kł.dowi Wodociagów i K.naiizacji 'spdk;
odpowiedzialńością w skawińi§

, Plżdr6cm m€,szĘo oo6cw.nE j6! dlgorylm dl6 ober,a wEliośc,WŃeąOoMr , zsnęlmyct §eci k r.|,7*rny.h, półrżolv.l ra ob*ż. dzae . im; ź b;wd@Ęqow K.ra aci, sŃlk ż og€nkzola odpom.ożż,ńoćdĘ s s@h€ zEalż*mrh t {;^;Wsryt1 o@0 iaĘlrl Jb oEMyć\, €l€r odpłahego d p@ksam t @ż ż.lładj Wfioćiągfu

2, Pod.i.wy formalno_pEwno

a) z e@nie PEzee zs kbd! Wodoci{ów i xanaiiz.cji sp, z o,o w skawin i€ - Pana Jćżąo siomy
bl Uśia}a ż dnE 7 cz.M.200. l
blgl]€dnolily: Dż U z2015l Ńz 1515 ż pó}n zm,;nańn
c)UgEyażdnE2l §i.Tn.1997 !gosod.@ a. cF@oi.Em lleśij.dńol,§ obw,@r,. Ma§Ał,€§eJrJ R4ayDogpol]l€j Po3ke|z dnia 14 gadlia 20.6 . w 3p.a*a ootnz*r i*mnmo r*L i.riń "gośpooate rcfuchonos.ilńi, Dz U zl!ńB23gfudrB?o16J p.z ?,4j
d) Rdpożqdrń,e REdy M,n,ślóD z on a 2 l k.ś1,. 2oo4l w 3p@i. wyF.t n eruclotrośo 9ooż.obntsopeńfu *.Unloł69o , Dż L tł2ol.paz 2.og zz. og2ńal ) Ńżn zi,at;l\
3, Źńdh d.ńych ńorytorycżnych

a) coi, bly'ot. a żo,oEM ż żo,o@s odp@adż.1,. §c,6kfu, *Dwadżón.Uc\$alą Fady Mq.lel s sr.*r! n-xxlv4,1146 i)oiva.ż16. ż di,j m il:oie, -'--- -"---"'
b) ilom.cy]ny ze{.W 9śkaŹnikÓ{ nakładów n. óbleĘ budowlane oRGaL]D seRfu.
d 9:l@_.bŃ bfu|ear @r ob.llół bJoe,a.yfi Bco ośrcdók Wd@ń E.orcT,ero_oĘ.n,z*ylly.h

d) c6ny jednostkM óbiektów _ inGł.yjn€ Bcol - vyd.Mictł? Bls-rYP{oNsULIlNG sp z o o.
e] KałLaq€ sly 5e MdlołdnalE.cyjń}rh dla polżeb E *t}UpU pżd oż.dsi6btrMa oż.ś!lMr€Ha€pb źćjicżylśzu - DaiL* Tbj,rM<, D.*a] xi9i€ Śmd {,elJ.Fomoś. bo/20l2
l) skwłi czyn*u dz]€ż.wnąo s eci łldno_kan.liacyjnych
4. z.łoż.nia m.todycao

slcołre do Eń 3l usbły ż dn.7 ą€Y6 2oo
@pwa.%4 J nE\& l Ersl Fd1ollty oz,U z2015,, pd,.39 / późn zm,rrań,):, ośóbv, Ńó€ ,ybJoołą ż ,lasr/c1 dlodlów uĘĘdż.l,a ł.do.|aoM , Lżad4ni. k.nalź.v,i.roqą 16 pż.$żysać od.łain. gmnE md* ąg*eu.oueł neri' rawafonk6.h dgódn onych s uńWio,

2 Pr.ltaŻMre U@ą6r€ o rbmr Tfu, ł usl 1 póMrnv odofuadł w.ĄnŃm l€.Fi,cznyr
0116 oiyń w odĘhnyc|. pź.pi9ćh

3 Nal€zloŚć /a pĘ€kź.ne UĘą('ż€ńE @oodqgfu., Lżą.'z.l,. Mr€ly D 'Mdędld. ł ąlę€n..l ża zbolM żaóołż.1,€ t @oę, zb6w'odpfuł?deł.

ąz4e gA,óź'la Zasada ł,uoE ł a- 43 usb,,Ni,o oo/ 9] zó,f a",e .c, zoool e z.tóra oo,zęx +rmomycl



oż-żAoó'|ośc, b.dJ*, ąa,. ,a. óMeżd7eła
dń 49 § 

, (C qr,}a ż. Juqoż€r,a yJżą.. dodop,oradzara |Lb óopoadala Ńrcł o Gżj _..,ee!l)t, iF oźż 1E ęś *booq.| fi ;Toś(i ,óieii(chmź;
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