
UCHWAŁA NR XX/197/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 
2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Sandomierz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. 
Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 19 ustwy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
139 i poz. 1893 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz 

wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie :"§3 W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo- 
kanalizacyjne jest zobowiązane:

1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody 
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, 
a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim 
ciśnieniem, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.

2. zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych 
w niniejszym Regulaminie.

3. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody".

2) §4 otrzymuje brzmienie:"§4 W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo- 
kanalizacyjne jest zobowiązane:

1. zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi 
przepisami,

2. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób 
ciagły i niezawodny,

3. odebrać i oczyścić przyjęte ścieki w oczyszczalni ścieków".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady

Robert Pytka
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Uzasadnienie

Ustawa o gospodarce komunalnej przypisała spółkom gminnym, świadczącym usługi w zakresie
gospodarki komunalnej obowiązek określania w regulaminie zasad korzystania z usług przez
nie świadczonych w zakresie użyteczności publicznej oraz wobec odbiorców usług.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa
wyraźnie charakter regulaminu, jako aktu prawa miejscowego.

W związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia
Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokonanego Uchwałą Nr XV/133/2015 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz oraz na wniosek Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o. z dnia 18 grudnia 2015 r. w
przedmiotowej sprawie dokonuje się zmiany regulaminu w taki sposób aby przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne mogło spełnić obowiązek zapewnienia zdolności posiadanych
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej
ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły
i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Z uwagi na powyższe zaistniała koniecznośc podjęcia niniejszej uchwały.
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