Uchwała Nr VII/57/2007
Rady Miasta Świdnik
z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie : uchwalenia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik
Na podstawie : art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm. ) , art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz. U.
Nr 123 z 2006r. poz. 858 ) po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Rada Miasta uchwala co następuje:
§1
W „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik” stanowiącym załącznik
nr 1 do uchwały Nr XXXVII/284/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik” wprowadza się
następujące zmiany:
1. w §6 skreśla się pkt 4.
2. § 9 pkt lit. c otrzymuje brzmienie:
c) pokrywania wszelkich kosztów i strat spowodowanych awarią z jego winy lub
opóźnieniem w usunięciu awarii.
3. w § 22 :
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, odczytu wodomierza , rozliczenia
należności za wodę i ścieki”
po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„ 4) Stawki za przekroczenie jakościowych warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3
4. § 26 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w ciągu
14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób faktury”
5. § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41) O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody
Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty,
co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego”.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Świdnik.
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§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik
Janusz Królik
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