
                                                                                                   

Uchwała Nr 193/XXXIII/05
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 listopada 2005 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  dostarczania  wody  i
odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Miasta Gostynina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1.
                                     
W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na
obszarze Gminy Miasta Gostynina, stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr  291/LI/02  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  26  września  2002  r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
      „4. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa”, należy 
      przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym      
      zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
      Nr 72, poz. 747 ze zm.).”, 
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Odbiorcą  usług  (zwanym dalej  „Odbiorcą”)  w  znaczeniu  niniejszego
regulaminu  jest  każdy,  kto  korzysta  z  usług  wodociągowo  –
kanalizacyjnych  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i
zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  podstawie  pisemnej  umowy
zawartej ze Spółką.”,

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Dostarczanie  wody  i/lub  odprowadzanie  ścieków  odbywa  się  na
podstawie pisemnej umowy zawartej między Spółką a Odbiorcą.”, 

4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1.  Zawarcie  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  i/  lub  odprowadzanie
ścieków  następuje  na  pisemny  wniosek  osoby,  której  nieruchomość
została przyłączona do sieci. 
2.  Umowa może być  zawarta  z  osobą,  która  posiada  tytuł  prawny do
korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda



lub z którego mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest  z ich właścicielem
lub z zarządcą.

     4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub   
     budynków wielolokalowych, o których mowa w ust. 3, Spółka zawiera    
     umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli 

           są spełnione następujące warunki:
1) instalacja  wodociągowa  w  budynku  jest  wyposażona  w

wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

2) jest  możliwy  odczyt  wskazań  wodomierzy  w  terminie
uzgodnionym  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo  –
kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,

3) właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art.  26 ust.  3 ustawy,
różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w 
     ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między 

                    wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy 
                     zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
               5)  właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy 

     zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki     
     pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza 
     lokalami,
6)  został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania 

dostarczania  wody  do  lokalu  bez  zakłócania  dostaw  wody  do
pozostałych lokali;  w szczególności  przez możliwość przerwania
dostarczania  wody  do  lokalu  rozumie  się  założenie  plomb  na
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

7)  został  uzgodniony  z  właścicielem  lub  zarządcą  sposób
przerywania 

     dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza 
     lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

           5. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w 
           ust. 4, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali
           na zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 oraz o    
           obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za 
           dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne    
           rozliczenia.
           6. Spółka może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z 
           lokali osobami, w budynkach o których mowa w ust. 3, również w 
           przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.



           7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, właściciel lub zarządca    
           budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest 
           uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach 
           czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest 
           obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz 
           dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.”,
      5)  § 38 otrzymuje brzmienie:

„ Uprawnieni przedstawiciele Spółki po okazaniu legitymacji służbowej i
pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub
do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia
kontroli  urządzenia  pomiarowego,  wodomierza  głównego  lub
wodomierzy  zainstalowanych  w  lokalach  i  dokonania  odczytu  ich
wskazań,  dokonania  badań  i  pomiarów,  przeprowadzenia  przeglądu  i
napraw urządzeń posiadanych przez Spółkę, a także sprawdzenia ilości i
jakości ścieków wprowadzanych do sieci.”, 

     6)  § 44 otrzymuje brzmienie:
„Dostarczający  ścieki  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego
powiadomienia  Spółki  o  zrzutach  awaryjnych  lub  zmianie  jakości
ścieków odbiegających od warunków umowy oraz:

          1. niezwłocznego powiadomienia właściciela urządzeń kanalizacyjnych o
          awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń    
          kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć 
          zmniejszających skutki awarii,

2.instalowania  niezbędnych  urządzeń  podczyszczających  ścieki
przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń,
3.umożliwienia  właścicielowi  urządzeń  kanalizacyjnych  dostępu  w
każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych
wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i
urządzeń  do  podczyszczania  ścieków  będących  własnością  odbiorcy
usług,

          4.wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń 
          dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia,
          w szczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej 
          niż 10% wszystkich ścieków komunalnych dopływających do 
          oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może
          stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących 
          urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i
          wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu 
          oczyszczania ścieków,
          5.udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń   
          kanalizacyjnych oraz informacji na temat posiadanych urządzeń 
          podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji     
          niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,
           6.zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i 



           jakości ścieków przemysłowych, na żądanie właściciela urządzeń 
           kanalizacyjnych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością 
           wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób 
           obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji 
           budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub 
           procesów oczyszczania ścieków .”

                                                               § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

                                                               § 3.

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                   Przewodniczący
                                                                                   Rady Miejskiej

                                                                                    Andrzej Reder

   


