
                    

UCHWAŁA Nr  416/LXXXI/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia   12 LIPCA 2018 r.

w  sprawie: przekazania  projektu  regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.), art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2180) Rada Miejska w Gostyninie, po przeanalizowaniu opracowanego przez
Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. projektu regulaminu
dostarczania  wody i  odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Miasta  Gostynina,
uchwala co następuje:

§ 1

Przekazać projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy  Miasta  Gostynina,  stanowiący  załącznik  do  uchwały,  do  zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       

Przewodniczący Rady Miejskiej  

             Andrzej Robacki

UZASADNIENIE



Zgodnie  z  art.  8  ustawy  z  dnia  27  października  2017  roku  o  zmianie  ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  2180),  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne  w
Gostyninie  sp.  z  o.o.  przedłożyło  projekt  nowego  regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Art.  19 ust.  1 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu
ścieków  (Dz. U.  z  2017  r.,  poz.  328  ze  zm.)  wskazuje,  że  Rada  gminy  na  podstawie
projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez
przedsiębiorstwa  wodociągowo-  kanalizacyjne,  przygotowuje  projekt  regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.

Uzasadnieniem przyjęcia nowego Regulaminu jest  konieczność dostosowania treści  aktu
prawa miejscowego do obowiązujących przepisów.


