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zzaapprraasszzaa  nnaa  ::  

rroobboocczzee  pprraawwnnee  ssppoottkkaanniiee  kkoonnssuullttaaccyyjjnnee    

 

Na spotkaniu m.in. 

 

1) mec. Łukasz Ciszewski   
 

Pierwsze doświadczenia praktyczne w stosunkach z organem regulacyjnym 

dotyczące procedury taryfowej oraz naliczania opłat za usługi wodne  

 

2) mec. Mirosław Krzyszczak  
 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 

    - zakres przedmiotowy uregulowań, 

    - przegląd dotychczasowego orzecznictwa, 

    - tryb postępowania, 

    - opinia Dyrektora RZGW. 

Rozstrzyganie sporów przez Dyrektora RZGW: 

   - potrzeba dostosowania niektórych dokumentów do nowych przepisów, 

   - tryb postępowania 

Opłaty za usługi wodne. 

 

2) mec. Iwona Kacprzak – regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków        
 

- obowiązek uchwalenia nowego regulaminu według art. 8 ustawy nowelizującej 

u.z.z.w. 

-  obligatoryjna treść regulaminu 

- wybrane zagadnienia szczegółowe w treści regulaminu: możliwość powielania 

definicji ustawowych, zasady zawierania umów, dostawa wody na cele 

przeciwpożarowe, dokumenty, których można żądać od podmiotu zainteresowanego 

podłączeniem się do sieci, procedura reklamacyjna 



 

4) mec. Mateusz Faron – postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzania 

taryf  
 

- wszczęcie postępowania  

- charakter terminów zawartych w ustawie  

- braki formalne wniosku  

- możliwość uzupełniania i modyfikacji wniosku przez przedsiębiorstwo  

- możliwość zawieszenia postępowania  

- rodzaje decyzji organu regulacyjnego  

 

5) mec. Maciej Łukaszewicz – zasady kontroli przedsiębiorstwa wodociągowo – 

kanalizacyjnego ze strony organu regulacyjnego  
 

- zakres kontroli  

- cele kontroli  

- terminy w postępowaniu kontrolnym  

- możliwość prowadzenia kontroli w trakcie kontroli prowadzonej przez inne organy 

władzy publicznej 

- wyniki kontroli i możliwości ich zakwestionowania  

 

6) mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska  -  Obowiązki przedsiębiorców 

wodociągowych w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

7.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. poz 2294) 
 

W wystąpieniu omówione zostaną istotne zmiany jakie wprowadza rozporządzenie w 

zakresie systemu monitorowania jakości wody oraz w zakresie informowania 

konsumentów o jakości wody. Omówione zostaną również zmiany w zakresie 

charakterystyk metod badawczych oraz konieczności sporządzania sprawozdań 

cząstkowych z badań w przypadku przekroczenia parametrów jak również terminy 

przekazywania tych sprawozdań do służb sanitarnych.  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IInnddyywwiidduuaallnnee  kkoonnssuullttaaccjjee  pprraawwnnee  

Przed spotkaniem od godz. 9.00 w dniu 23.05.2018 r odbędą się indywidualne 

konsultacje prawne. Do Państwa dyspozycji będą m.in. mec. Łukasz Ciszewski 

reprezentujący Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. 

k. oraz mec Mirosława Krzyszczak reprezentujący Kancelarię Doradca s.k.. 

Dodatkowo obecna na konsultacjach będzie mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska 

Powiatowy Inspektor Sanitarny.  

Najlepszym sposobem otrzymania najbardziej pełnej odpowiedzi w czasie konsultacji 

jest wcześniejsze przesłanie zapytania z opisem stanu faktycznego na adres 

konferencja@forum-wodociagi.pl z ewentualnym wskazaniem co do osoby, która ma 

udzielić odpowiedzi. Czas konsultacji jest ograniczony 9.00-10.00. 
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PPRROOWWAADDZZEENNIIEE  
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mec Zygmunt Jerzmanowski  

 

mec Łukasz Ciszewski  
 

mec Iwona Kacprzak 

 

mec Mateusz Faron  
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mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska -  Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny 

  

  

TTEERRMMIINN  SSPPOOTTKKAANNIIAA  

23 maja 2018 roku godz. 10.00 – 14.00 (14.30) 

(od godz. 9.00 -10.00 indywidualne konsultacje prawne) 

 
 
 

MMIIEEJJSSCCEE  SSPPOOTTKKAANNIIAA 

Poznań, hotel Ikar 
Ul. Solna 18 

  

(Hotel Ikar posiada bardzo dobrą lokalizację w centrum Poznania 

w niedalekiej odległości od dworca kolejowego) 

 

 

EWENTUALNA REZERWACJA HOTELOWA: 
bezpośrednio w recepcji hotelu Ikar, 

 

tel.+48 61 658 71 05 

e-mail: ikar@hotelewam.pl 

  

  

  

  

 

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt 

Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.  konsultant 

FORUM 
 

 

Kancelaria Prawna DORADCA sp.k.; konsultant 

FORUM 
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WWAARRUUNNKKII  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  
 

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w spotkaniu, jest nadesłanie  

wypełnionej karty zgłoszeniowej 

oraz wniesienie opłaty w wysokości  330 zł netto+ 23% VAT = 405,90- 

(w cenie materiały, przerwy kawowe, lunch po zakończeniu spotkania) 
 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

CENY UCZESTNICTWA W SPOTKANIU NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW EWENTUALNEGO  NOCLEGU! 

 
 

Uwaga: Po dokonaniu zgłoszenia, ewentualna późniejsza rezygnacja z uczestnictwa w 

spotkaniu i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 15 maja 2018 r do 

godz. 15
00

, na podstawie pisemnego zawiadomienia rezygnującego.  W związku z 

koniecznością poniesienia kosztów organizacyjnych, po tym terminie zwrot należności 

nie będzie możliwy. Za uczestnictwo w spotkaniu zostanie Państwu wystawiona 

faktura VAT oraz otrzymacie Państwo materiały konferencyjne 

 

Prosimy o nadsyłanie pytań i zagadnień związanych z tematyką spotkania, 

fax-em: 061 4262951 lub e-mailem: admin@forum-wodociagi.pl. 

 
 
 
 
 

Kontakt w sprawach dotyczących spotkania: 

 

Sprawy organizacyjne:  tel.: 666 199 560  
 
 

Pozostałe sprawy: mgr inż. Tomasz Wachowiak, tel.: 601 961 925 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
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