Uchwała Nr IV/45/2011
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Nr 147,
poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz.97 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278 i Nr 278, poz. 1578) uchwala
się, co następuje:
§1. W uchwale Nr XXXVIII/410/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia
20 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego z 2006r. Nr 46, poz.839 i 840) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 :
a) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417).”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków oraz warunki ich
wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z
dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr
136, poz. 964).”;
2) w § 7 skreśla się ust.3;
3) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. u. Nr 127, poz. 886)”;
4) w §15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody 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.”;
5) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Przyłączanie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest nieodpłatne i
odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych
dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.”,
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Kwota należności za obsługę techniczną ustalana jest na podstawie obowiązujących
cenników usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.”;
6) w § 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie dokumentów określonych w warunkach
przyłączenia i umowie przyłączeniowej.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego
podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie
Umowy.”;
7) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen
i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie w przypadku kiedy przerwa w dostawie
wody wynika z winy odbiorcy wody.”;
8) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w
jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo
może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę w sytuacji gdy jest ona
istotna i wpływa na funkcjonowanie całej sieci.”;
9) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach
wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 30 dni od dnia, w którym
zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana
lub miała być wykonana.”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczecińskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

