Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl
www.bydgoszcz-frdl.pl

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.
WARUNKI I ZASADY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO W PRAKTYCE
23 MAJA 2018 R., BYDGOSZCZ

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska.

Korzyści:

Celem szkolenia jest poznanie nowych regulacji prawnych wynikających z Prawa Wodnego
mających wpływ na charakterystykę jak i procedurę przyjęcia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY
PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

Prowadzący: Radca prawny zajmujący się obsługą prawną spółek kapitałowych. Specjalista z zakresu prawa
samorządowego, nieruchomości, cywilnego, gospodarczego i zamówień publicznych.
Reprezentował przed Sądem Najwyższym przedsiębiorstwa w sprawie dopuszczalności
stosowania cen z taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w hurtowym obrocie między
przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi z różnych gmin.
Program:

1.
2.
3.
4.

Charakterystyka regulaminu jako aktu prawa miejscowego,
Procedura przyjęcia regulaminu według znowelizowanej ustawy
Uprawnienia organu regulacyjnego wobec projektu regulaminu
Dopuszczalne postanowienia regulaminu w świetle orzecznictwa organów nadzoru i sądów
administracyjnych.
5. Omówienie projektu regulaminu, w tym obowiązkowych postanowień obejmujących:
A. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
B. warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
C. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
D. warunki przyłączania do sieci;
E. warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych;
F. sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru
wykonanego przyłącza;
G. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
H. standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków;
I. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe,
6. Podsumowanie, dyskusja.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Godziny
szkolenia:

10.00 - 15:00

Miejsce
szkolenia:

BYDGOSZCZ - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)
Bezpłatny parking na terenie obiektu. 5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna.

Cena*:

323 zł przy zgłoszeniu do 16 maja br.
(cena uwzględnia rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej wynoszącej 359 zł)

Szkolenia
realizujemy
Szkolenia
również
w formie
realizujemy
zamkniętej.
również
w formie
Zapytania
zamkniętej.
prosimy przesyłać
Zapytania
na adres:
prosimy
przesyłać
szkolenia@
na
adres:
bydgoszcz-frdl.pl
szkolenia@
bydgoszcz-frdl.pl

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Uwaga!

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 359 ZŁ:
10% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Konwencie Wójtów.
15% dla uczestników zgłoszonych przez aplikację mobilną FRDL „Moje szkolenia”
2 tygodnie przed terminem szkolenia.
20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach.

Rabaty
nie
łączą
się.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 MAJA w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres
mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92.

Nazwa
Instytucji
/Firmy (dane
do FV):
Adres:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
23/05//1/P
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW…
NABYWCA:
ODBIORCA (jeśli istnieje rozróżnienie):

e-mail:

NIP:
Ilość osób zgłaszanych:

tel./fax.
Imiona
i nazwiska
uczestników:

1.

e-mail:

2.

e-mail:

3.

e-mail:

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach
oferowanych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu
moich danych przez w/w Ośrodek, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych i
możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania

UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!!
Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%
ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE
Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV.
Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo.
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie Państwa
100% kosztów ogólnych.

Data:

Podpis:

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
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