Uchwała Nr XII/120/19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1152 zm. poz. 1629)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków tj.:
„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” i otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Żelazny
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Załącznik do uchwały Nr XII/120/19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 2019 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (zwany dalej „Regulaminem”)
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na
terenie gminy Czechowice-Dziedzice oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” 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 2018 r.
poz. 1152 z późn. zm.).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego
rzędu, w tym ustawa.
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
minimalnego poziomu świadczonych usług:

ma

obowiązek

zapewnienia

następującego

1) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej ilości min. 0,4 m3/d i pod odpowiednim ciśnieniem, tj. 0,05 MPa - 0,6 MPa oraz
dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej
jakości dostarczanej wody określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
2) zapewnienie ciągłości dostawy wody, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy
3) utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
4) budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
5) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, po dokonanym odbiorze technicznym
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i podpisaniu umowy przez odbiorcę usług.
Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu
o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie
z art. 6 ustawy.
2. Warunkiem zawarcia umowy są:
1) Przyłączenie nieruchomości do sieci;
2) Wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy przez osoby, o których mowa w Ustawie.
3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków powinien zawierać:
1) imię i nazwisko (nazwę firmy), numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz
adres zamieszkania (siedziby) wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa,
czy też posiada własne ujęcie wody;
4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa,
czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
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5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał wodę;
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie
zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).
4. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków, z tym zastrzeżeniem, że umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia
kompletnego wniosku.
5. Miejscem zawarcia umowy o zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzenia ścieków jest siedziba
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W przypadku zawierania umowy poza lokalem
przedsiębiorstwa, odbiorcy usług przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja
2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
6. Stosowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen stawek opłat wynikających
z nowych, podanych do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i na stronach
internetowych miasta taryf, nie wymaga zmiany umowy, odrębnego informowania odbiorców usług o ich
rodzajach, wysokości, zmianie grupy taryfowej do której zaliczony został odbiorca usług.
7. W przypadku, jeżeli przyszłym odbiorcą usług jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 5. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen
i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków.
2. Długość okresu obrachunkowego określa Umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc
i nie dłuższy niż jeden rok.
3. Wskazania wodomierzy odczytuje
rozliczeniowych określonych w umowie.

przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

w okresach

4. Dopuszcza się stosowanie różnych cykli (okresów) i sposobów rozliczeń dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców usługi.
§ 6. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
2. Podstawą do ustalenia ilości dostarczonej wody do nieruchomości stanowią wskazania wodomierza
głównego, a także wskazania wodomierzy przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych.
3. W przypadku braku wodomierza głównego ilość dostarczanej wody ustala się zgodnie art. 27 ust. 1 i 3
Ustawy.
4. W przypadku braku możliwości odczytania wodomierza głównego przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w okresie rozliczeniowym z powodu jego niesprawności, ilość dostarczonej wody ustala się na
podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza,
a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub
iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
5. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się zgodnie art. 27 ust. 4 i 5 Ustawy.
6. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku braku możności odczytania wodomierza
głównego przez przedsiębiorstwo w okresie rozliczeniowym z powodu braku do niego dostępu. W takim
przypadku należności za dostarczoną wodę rozliczane są po odczytaniu wskazań wodomierza głównego.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 7. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci w formie pisemnej, który powinien zawierać:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;
2) wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej położenia
(miejscowość, nazwa ulicy i numer ewidencyjny) wraz z podaniem jej numeru księgi wieczystej, jeżeli
nieruchomość ją posiada;
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3) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków
przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków;
5) opis nieruchomości, z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie sposobu jej
zagospodarowania i przeznaczenia;
6) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody;
7) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 8. 1. Jeżeli spełnione są warunki techniczne określone przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym
mowa w § 7 Regulaminu wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie
nieruchomości do sieci dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej”.
2. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych są:
1) usytuowanie w terenie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
2) zapas wydajności urządzeń zamontowanych na powyższych sieciach;
3) zainstalowanie wodomierza głównego.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien:
1) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych i ich jakość,
4) wskazywać okres ważności wydanych „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, w terminie do 30 dni od otrzymania
wniosku, o którym mowa w § 7 Regulaminu wraz z kompletem załączników, przedsiębiorstwo informuje na
piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazuje przyczyny, które uniemożliwiają
przyłączenie.
5. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo dokonuje
odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
6. Po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 5 następuje przyłączenie do sieci.
Rozdział 6.
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNYCH
§ 9. 1. Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
uzależnione są od:
1) możliwości technicznych istniejących urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w podsiadaniu
przedsiębiorstwa, takimi jak: przepustowość, ciśnienie w sieci, lokalizacja podłączanej nieruchomości, stan
techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
2) zachowania w wyniku przyłączenia minimalnego poziomu usług dla odbiorców usług.
2. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie planowanej budowy
nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych zapewnia przedsiębiorstwo poprzez
udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 7 Ustawy.
Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE ODBIORU
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 10. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
2. Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” ewentualne próby
i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron
(odbiorcy usług i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).
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§ 11. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu są potwierdzane przez podmiot
ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej.
§ 12. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać dane identyfikujące podmiotu
ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru „Warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
2. Końcowy protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać:
1) dane charakteryzujące położenie nieruchomości;
2) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej” lub projektem, a sposobem realizacji przyłącza;
4) data i podpis inwestora i przedstawiciela przedsiębiorstwa.
Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH
PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków, w sposób
zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować
odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym
fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 14. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług,
w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie
internetowej.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ
WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY
I ODPROWADZANIU SCIEKÓW
§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej
siedzibie oraz na swojej stronie internetowej:
1) informację o aktualnie obowiązujących taryfach cen i stawek opłat obowiązujących na terenie gminy;
2) ujednolicony tekst Regulaminu;
3) ujednolicony tekst ustawy;
4) uchwałę w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
§ 16. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w dowolnej formie np. w siedzibie
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego osobiście, do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres
lub w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające
jej rozpatrzenie.
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4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za
którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. Wniesienie przez odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
6. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż termin
wskazany w ust. 4, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed upływem tego terminu informuje o tym
osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten
nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
7. W sprawach rozstrzygania sporów dotyczących:
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne,
2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci
nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, na wniosek strony rozstrzyga
organ regulacyjny, jakim jest zgodnie z właściwością miejscową, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, w drodze decyzji.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 17. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych
posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów zainstalowanych na sieci
wodociągowej.
2. Ilość wody na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie
pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub upoważnionego pracownika gminy.
3. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych można pobierać zgodnie z obowiązującymi taryfami.
4. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo- kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.
5. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
obciąża Gminę.
Rozdział 11.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 18. 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisy ustawy prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLI/457/06 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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