xQteqo,N-(rr
k>
..---

w sprawie zmiany uchwaly Nr )OIIV287/06 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 stycmia 2O06roku w sprawie.regulaminu dostarczaniawody
i odprowadzania5ciek6w.
Na podstawie art. 19 ust. li 2 ustawy z dnia 7 czer\rtca2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. Nr 72, poz 747 z
p6in. ztn. ) w zwiq,zkuz art.l8 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
sarnorz4dziegrninnynr(i.r w Dz. IJ. z 2001 r. Nr 142, poz 1591.zezm.) RadaMiejska
uchwal4 co nastQpuje:

$1.
W uchwale Nr )0III/287106 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycmia 2006 roku w
sprawie regulaminu dostarczaniawody i odprowadzaniaSciek6wwprowadza sip zmiany:
1) $ 12 otrzymuje brzmienie: ,,Rozliczenla za zbiorowe zaopatrzeniaw wodp i
zbiorowe odprowadzanieSciek6wprowadzones4na podstawie okre5lonychw
taryfach cen i stawek oplat otaz ilo6ci dostarczanejwody i odprowadzanych
Sciek6w-,
sig wyrazami,,warunk6wtechnicmych'2) W $ 22 ust. 2 wyraz ,,,zgodt''zastppuje
3) W $ 22 ust. 3 po wyrazach ,,wodociqgowych i kanalizacf nych Przedsigbiorstd'
dodaje sip,wyrazy,,gminy lub innych inwestor6w".
4) W $ 28 ust. 1 otrzymujebrzrnienie:,,Odbiorcawinien zapewnii odpowiednie
zabezpieczeniewodomierzy i wzqdzefi pomiarowych przed uszkodzeniami
mechanicznymi, skutkami niskich temperatur,dostqpemos6bnieuprawnionych, a
takze utrzymylva6 studzienkplub pomieszczenie,w kt6rym sip znajduj4 w
nale2ytyrn stanie technicznym".
5) W $ 28 tst.2 wykredlasiq drugiezdanie.

s2.
wprowadza sip w 2ycie tekst jednolity uchwaly Nr XLIII/287/06 Rady Miejskiej w
sztumie z dnia 3o stycmia 2006 .roku w sprawie regulaminu .dostarczania wody i
odprowadzania5ciek6w, kt6ry stanowi zalqczniknr I do niniejszej uchwaly.

$3.
wykonanie uchwaly powietza sig zarzqdowi Przedsipbiorstwawodoci4g6w i Kanalizacji
Sp6lka z ograniczonqodpowiedzialnoSci4w Sztumie.

$4.
Uchwala wchodzi w Zycie Po uPlYwie 14 dni od datv osloszeniaw Dzienniku
Urzpdowymwojew6dztwaPomorskiego.
Przewodnicz4cyff dy Miej skiej
Joachim44ajewski

Uzasadnienie:
Podczasweryfikacji przez Pomorskiurz4d wojew6dzki tresciuchwalyNR xLIII/287l06
Rady Miejskiej z dnia 30 slycznia2006 roku w sprawieuchwaleniaregulaminu
wody i odprowadzania6ciek6wstwierdzonouohybienianatury prawnej '
dostarczania
Uchybieniadotyczyly:
1) $ l2 --odesianiedo aktu prawnegowy2szegorzqdu.
2) $ 22 ust.2 - tzaleznieniemoZliwoici przyl4czeniaod wlT a2cniazgodyptzez'
Przedsiebiorstwo.
3) $ 22 ust. 3 - zawgheniedostgpno6ciusiug wyl4cznieod plan6w inwestycyjnych
Przedsigbiorstwa.
4) $ 28 ust. 1- zobowiqzaniuodbiorcydo zapewnienianiezawodnegodzialania
wodomierzy.
wykonania"awarii.
5) $ 28 ust.2- uregulowaniaIzw. ,,zaslQpczego
nieprawidlowoSciw
wskazar-rych
Bior4c powy2szepod uwagg niezbgdnejest usLrniEcie
jej
prawnlm
2e Wydzial Prawny
spowoduje,
w/w uchwale.Pozostaniebowiem w obrocie
i Nadzoru PomorskiegoUrzpdu Wojew6dzkiegow Gdaisku zaskarLywadliwe zapisy
Uchwaly do Woj ew6dzkiegoS4du Administracyjnego'

