DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 19 lipca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 5339

Data: 2019-07-19 11:47:47

UCHWAŁA NR III/21/2019
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim"
Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506), art. 19 i art. 3 ust. 2 pkt 1 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 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
innych ustaw z dnia 27 listopada 2017 r. (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2180) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523
ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW
Wody Polskie
Zgromadzenie Związku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim" - stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II.8.2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Wodzisławiu Śląskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi MZWiK.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

Lucjan Szwan
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Załącznik do uchwały Nr III/21/2019
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 12 czerwca 2019 r.
Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych realizujących
zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz odbiorców usług wodociągowo
-kanalizacyjnych świadczonych przez te przedsiębiorstwa, wynikające z 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
z późn. zm).
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152
z późn. zm). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.
Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do dostaw wody
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
2) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy,
3) spełniać wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) odbierać ścieki spełniające warunki określone w art. 9, 10 i 11 ustawy,
5) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3
na dobę, o minimalnym ciśnieniu 0,1 MPa,
6) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług w ilości
nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
7) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci,
8) instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny,
9) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody,
10) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
11) zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych i odprowadzanych
ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych
ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych,
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12) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego
posiadaniu,
13) zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie
wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych,
14) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego w celu
sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia jego wadliwego działania, ponieść koszty
ekspertyzy i wymiany.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 4. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej
między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Warunkami 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 odprowadzanie ścieków powinien zawierać
w szczególności:
1) imię i nazwisko (nazwę), 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 ujęcia wody,
4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa,
czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
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, komunalne).
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo
-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług
będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).
5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia
złożenia kompletnego wniosku.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 5. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi
aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości
i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy.
§ 6. 1. Podstawę do ustalenia ilości dostarczonej wody do nieruchomości stanowią wskazania wodomierza
głównego. Wskazania wodomierza odczytuje przedsiębiorstwo w okresach rozliczeniowych określonych
w umowie.
2. W przypadku braku wodomierza głównego ilość dostarczanej wody ustala się zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3
ustawy.
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3. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się
na podstawie średniego zużycia 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.
4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy
5. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio 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.
6. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie, z tym zastrzeżeniem,
że są to okresy nie krótsze niż jeden miesiąc i nie dłuższe niż sześć miesięcy.
§ 7. Ceny usług niezawartych w taryfach, o których mowa w § 5 określa cennik usług dodatkowych, który
dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa i na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 9. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo
-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,
2) określenie wielkości przewidywanego poboru wody,
3) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców
ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych
do zastosowania urządzeń podczyszczających,
4) lokalizację nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje
je wnioskodawcy, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) zapewnianą maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
3) zapewnianą maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, a w przypadku ścieków
przemysłowych ich jakość,
4) informacje o rodzaju i treści dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.
Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 10. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jeżeli:
1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,
2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom usług dla pozostałych odbiorców usług.
2. Przedsiębiorstwo nie może odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne świadczenia usług nie pogorszą się oraz
zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, nie zabraknie wymaganych zdolności
produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących
układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
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3. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci
zgodnie z ust. 1, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną
odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje
warunków przyłączenia do sieci.
4. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo w zakresie
planowanej budowy nowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zapewnia poprzez udostępnienie
wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 7 ustawy.
§ 11. Dostęp do usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wyznaczają techniczne możliwości
istniejących urządzeń tj. ich stan, przepustowość, zdolność produkcyjna oraz lokalizacja nieruchomości.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru
wykonanego przyłącza
§ 12. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu przez przedsiębiorstwo wodociągowo
-kanalizacyjne.
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wydanymi
warunkami przyłączenia, w tym w szczególności:
a) kontroli ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot
przyłączany bądź pokrycia kosztów inspekcji TV przyłącza, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru jego
wcześniejszego zasypania,
b) kontroli wykonania studni wodomierzowej i funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu
wodociągowym,
c) kontroli wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym,
d) wykonania prób i odbiorów określonych w warunkach przyłączenia.
§ 13. 1. Podmiot realizujący przyłącze dokonuje zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru realizowanego
przyłącza.
2. Zgłaszanie gotowości odbioru prac ulegających zakryciu (zasypaniu) lub częściowemu zakryciu
(zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu
przed zakryciem (zasypaniem) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór przeprowadzany jest przy udziale stron.
§ 14. Z przeprowadzonego odbioru sporządza się protokół odbioru technicznego, który powinien zawiera
co najmniej:
a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
b) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
d) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
e) ewentualne uwagi dotyczące różnic pomiędzy warunkami przyłączenia a realizacją przyłącza,
§ 15. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci
kanalizacyjnej dokonywane jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie
po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 16. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo
-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
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1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej lub
w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody
przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej
stronie internetowej lub w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3) podjąć niezwłocznie niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody.
§ 17. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej lub w mediach lub
w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu
usług.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób
odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci,
w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach,
a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym
o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu,
w którym możliwe jest zawarcie umów.
§ 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza w siedzibie przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej, informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt,
3) zasady przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji.
§ 20. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony),
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym informacje o konieczności przedstawienia
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest
zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci
nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 21. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym
w szczególności ilości i jakości świadczonych usług, wysokości opłat za takie usługi, funkcjonowania
przyrządów pomiarowych niezależnie od ich własności.
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2. Reklamacja może być zgłaszana w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, e-mail, pisemnie itp.)
3. Reklamacje powinny zawierać:
a) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
b) przedmiot reklamacji,
c) uzasadnienie,
d) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia w formie pisemnej
zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania spraw spornych w terminie 30 dni
od daty jej wpływu, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.
5. Przedsiębiorstwo wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji w przypadku zaniechania udostępniania
nieruchomości przez odbiorcę.
§ 22. Odbiorca usług ma obowiązek informowania przedsiębiorstwa o zmianie danych, w szczególności
o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji.
Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 23. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo
-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.
§ 24. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych informacji
składanych wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast lub gmin przez jednostki straży pożarnej.
§ 25. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe stosując ceny
zatwierdzone w taryfie.
Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
§ 26. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 27. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą nr II.8.2011 Zgromadzenia MZWiK z dnia 20 maja 2011 r.
§ 28. Niniejszy regulamin przedsiębiorstwo zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostępnia
w punktach obsługi klienta.

