UCHWAŁA NR XXXII/270/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r., Nr
123, poz. 858, Z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, z 2009 r., Nr 18, po. 97, 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr
238, poz. 1578, Dz. U. z 2012, poz. 951, poz. 1513 )uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W § 3 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie:„Gmina Świeszyno zwana
dalej Przedsiębiorstwem ma obowiązek zapewnienia zdolność posiadanych urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod
odpowiednim
ciśnieniem
oraz
dostaw
wody
i odprowadzania
ścieków
w sposób ciągły i niezawodny. ”
2. W § 26 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie:„ Przyłączenie nieruchomości
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek i koszt osoby ubiegającej się
o przyłączenie. Wniosek należy pobrać i złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa."
3. W § 26 zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie:„Przedsiębiorstwo po
otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci. ”
4. W § 26 zmienia się treść ust. 7, który otrzymuje brzmienie:„Za wydanie warunków
technicznych przyłącza Przedsiębiorstwo pobiera opłatę w wysokości określonej w cenniku
usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. ”
5. W § 29 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:„ Przedsiębiorstwo określa warunki
przyłączenia w formie umowy cywilnoprawnej.”
6. W § 30 zmienia się treść ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorstwo może
odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli brak jest technicznych możliwości
przyłączenia do sieci. ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 3. Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Cezary Czenko
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