Uchwała Nr XLII/258/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2018 poz. 994 ) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
1152 ) - Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1.
Po stwierdzeniu zgodności przedłożonego projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój, uchwala się Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Solec-Zdrój w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy
Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Patrzałek

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Solec-Zdrój
Nr XLII/258/2018
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa prawa i obowiązki Gminy Solec-Zdrój jako dostawcy usług wodociągowokanalizacyjnych oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Solec-Zdrój.
1.

Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 328 ze zm).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisać znaczenie jakie nadają im akty prawne
wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.
Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
§ 2.
1. Dostawca ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowokanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem
oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić
należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Minimalną i maksymalną ilość
dostarczanej wody strony winny określić w umowie.
2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez
art. 13 Ustawy
4. W zakresie dostarczania wody Dostawca jest zobowiązany prowadzić regularną wewnętrzną
kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
5. W zakresie odbioru ścieków Dostawca usług jest zobowiązany zapewnić ciągły odbiór
ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą
umową o odprowadzanie ścieków oraz odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych
urządzeń kanalizacyjnych.
§ 3.
1. Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego
za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów
ppoż.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu
cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawieranie umów z odbiorcami usług
§ 4.
1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną
umowę zawartą między dostawcą a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny
wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków powinien
w szczególności określać:
a) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP(o ile wnioskodawca
prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy
b) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
c) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej,
czy też posiada własne ujęcie wody,
d) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, czy też
wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

e) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
f) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez
wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, komunalne)
4. 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.
5. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z
właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 5
Dostawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące
warunki:
a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Dostawcą,
b) możliwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a
wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co
winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez
zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach,
7. Dostawca może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o
których mowa w art. 6 ust.4 i 5 ustawy, również w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o
których mowa w ust.5.
8. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy o zmianach własnościowych
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
9. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków.
§ 5.
1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa winna określić możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami
kodeksu cywilnego oraz art.8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny
wniosek stron.

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, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
świadczenia,
2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3. praw i obowiązków stron umowy,
4. warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych
będących w posiadaniu odbiorcy usług
5. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
6. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art 18 ustawy,
7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 7.
1. 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 wynikających z nowych,
podanych do publicznej wiadomości taryf.
2. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.
§ 8.
1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody i (lub)
odprowadzania ścieków jest faktura.
2. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
3.W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość
dostarczanej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem
różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z
wodomierzy w lokalach.

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą
ilości dostarczonej wody przez Dostawcę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
6. Pobór wody z innego źródła ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy.
7. W przypadku braku urządzenia wymienionego w ust. 4, ilość odprowadzonych ścieków ustala
się na podstawie norm zużycia wody.
8. 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
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.
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 ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych
norm zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.
§ 9.
Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak
również sposobu uiszczania opłat.
Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
§ 10.
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny
wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Wniosek o których mowa w ust 1. powinien zawierać, w szczególności:
a) imię i nazwisko (nazwę wnioskodawcy), względnie sposób reprezentacji
wnioskodawcy wraz z dokumentem lub jego kopią potwierdzającym jej
prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę
umocowania, adres do korespondencji
b) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
c) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość
odprowadzanych ścieków

3. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z
nieruchomości oraz kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej określającą usytuowanie
nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
urządzeń uzbrojenia terenu.
4. Jeżeli są spełnione warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci, Dostawca
usług w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje
warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może
ulec wydłużeniu do 30 dni.
5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Dostawca usług w terminie 14
dni od trzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie,
wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną.
6. Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
7.Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
dokumentacji technicznej z Dostawcą w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji.
8. Dostawca rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.
§ 11.
Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do
lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków
zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej.
§ 12.
1.Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca
odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż,
utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.
3. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie 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.

4. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o
wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
5. Dostawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie
ścieków rozwiązane zgodnie z art 8 Ustawy, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące
przyczyną zaniechania świadczenia usług.
6. Odbiorca winien powiadomić Dostawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji
wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
7. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z
przeznaczeniem.
8. 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 utrudniających działalności Dostawcy, a w szczególności
do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia
skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody e sieci wodociągowej na wskutek cofnięcia
się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego
ogrzewania,
2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej, zgodnie z art. 9 ustawy.
3) poinformowania Dostawcy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat
za odprowadzanie ścieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego
wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 13.
1.Dostawca usług na prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeśli nie posiada
możliwości technicznych świadczenia usług.
2. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych Dostawca zapewnia
poprzez udostępnienie zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego
§ 14.
1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci
jest pisemne uzgodnienie z Dostawcą usług dokumentacji technicznej i sposobu
prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania kontroli robót.
2. Dostawca usług wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust 1 niezwłocznie po
złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej.
3. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.
4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Dostawca usług dokonuje sprawdzenia
zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z
projektem przyłącza.
5. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu
zgłoszenia gotowości do odbioru.
6. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale
upoważnionych przedstawicieli stron.
7. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora.
8. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru
technicznego wg zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o
przyłączenie.
9. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
a) datę odbioru,
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza(rodzaju: wodociągowe,
kanalizacyjne), średnicy, długość i rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza
kanalizacyjnego,
c) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie
10. Protokół stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie
przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
11. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez
uzyskania zgody Dostawcy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 15.
1. Dostawca usług ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dniowym.
2. Dostawca usług ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo
przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,
o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Dostawca usług może o zdarzeniach
wskazanych w ust 2. poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz
osoby korzystające z lokali, z którymi dostawca zawarł umowy o zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
Dostawca usług ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o
tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin Dostawca usług jest zobowiązany, w miarę
swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru
wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody Dostawca usług poinformuje
odbiorców usług.
6. Dostawca usług ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z
ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia
lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także
przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Dostawcy usług z obowiązku zastosowania
wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.
Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i
odprowadzaniu ścieków
§ 16.

Dostawca usług jest zobowiązany do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji
w szczególności dotyczących:
a) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków
b) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków w tym o
planowanych przerwach w świadczeniu usług
c) występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
§ 17.
1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania
przez Dostawcę przedmiotu umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz
wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji co do wysokości naliczonych opłat nie wstrzymuje
obowiązku uregulowania należności.
3. Reklamacja może być składana w formie pisemnej lub emailowej, po powzięciu informacji o
wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
4. Dostawca usług jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Dostawcy lub doręczenia jej w inny
sposób.
§ 18.
W siedzibie Dostawcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych winny być udostępniane wszystkim
zainteresowanym:
a) aktualne obowiązujące na terenie Gminy Solec-Zdrój taryfy,
b) tekst „Regulaminu dostarczana wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie
Gminy Solec-Zdrój
c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.
Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 19.

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów
zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 20.
Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana
na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.
§ 21.
Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.
Rozdział XI
Przepisy końcowe
§ 22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z
przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

