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UCHWAŁA NR X/89/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zmienioną uchwałą Nr IV/27/2007 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 
listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm./ Rada Miasta 
Sandomierza, uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXXI/288/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków zmienionej uchwałą Nr IV/27/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 
o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /Dz. Urz. Woj. Święt. z 2006 r., Nr 18, poz. 295 z późn. 
zm./ wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 ust. 2, lit. a) skreśla się: (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), w miejsce to wpisuje się: "(t.j. Dz.U. z 2006 
r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)". 

2) W § 1 ust. 2 lit. d) skreśla się: (Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), w miejsce to wpisuje się: 
"(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)". 

3) W § 2 ust. 1 na końcu dopisuje się: "zmienione decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09.04.2009, 
znak NK. 7015 - 2/09". 

4) W § 5 ust. 2 na końcu wyrażenia w nawiasie dopisuje się: "z późn. zm.". 

5) W § 5 ust. 3 skreśla się drugą częśc zdania, to jest: z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718), w miejsce to 
wpisuje się : "z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)". 

6) W § 5 ust. 4 skreśla się drugą część zdania, to jest: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 
roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108), w miejsce to wpisuje się: 
"Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacjnych (Dz.U. 
z 2006r. Nr 136, poz. 964)." 

7) W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Kwota należności za przyłączenie składa się z następujących pozycji 
opłat: 

- za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (włączenie, próba 
ciśnieniowa, odbiór techniczny), 

- za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (włączenie, próba 
szczelności, odbiór techniczny) 

i ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy." 

8) W § 28 skreśla się w całości 3 i 4. 
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9) W § 40 skreśla się ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), w miejsce to wpisuje się: "(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, 
poz.858 z późn. zm.)." 

§ 2. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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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 ich obowiązków wobec odbiorców usług. 

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

W związku z koniecznością aktualizacji aktów prawnych przytoczonych w Regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zwróciło się 
pismem z dn. 06.04.2011 znak: TW/64/2011/1025 z wnioskiem o wprowadzenie korekt do treści Regulaminu. 

Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. 


