
Uchwała Nr IV/37/2007 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 31 stycznia 2007 roku 
  
  
o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 
2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków 
  
  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz�dzie 
gminnym /tj. z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 roku z pó�n. zm./ oraz art. 19 ust. 1 ustawy            
z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzania 
�cieków /tj. z 2006 Dz. U. Nr  123 poz. 858/ Rada Miasta Sandomierza, uchwala                    
co nast�puje: 
  

§ 1 
  

w uchwale Nr XXXI/288/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania �cieków wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

- -         § 12 otrzymuje brzmienie – „§ 12. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe 
zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków prowadzone s� przez 
Przedsi�biorstwo na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 roku w sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 
oraz warunków rozlicze� za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie 
�cieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886)”; 

- -         w § 28 dodaje si� ust. 3 i ust. 4 o nast�puj�cym brzmieniu: 
– –        „3. „Odbiorca usług zobowi�zany jest do pokrycia kosztów wymiany 

eksploatowanego wodomierza na wodomierz nie oddziaływuj�cy                 
na zewn�trzne pola magnetyczne w przypadku stwierdzenia                            
i udowodnienia stosowania magnesów neodymowych, zakłócaj�cych 
prawidłow� prac� wodomierzy. 

– –         4. „Kwota nale�no�ci za wymian� eksploatowanego wodomierza                
na wodomierz nie oddziaływuj�cy na zewn�trzne pole magnetyczne,            
w zwi�zku z ust. 3 niniejszego paragrafu, ustalana jest na podstawie 
obowi�zuj�cej taryfy.” 

  
§ 2 

  
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 
  

 Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
  
  
  
  
  
  



  
  

UZASADNIENIE 

  

  

Ustawa o gospodarce komunalnej przypisała spółkom gminnym, �wiadcz�cym usługi 

w zakresie gospodarki komunalnej, obowi�zek okre�lania w regulaminie zasad korzystania       

z usług przez nie �wiadczonych w zakresie u�yteczno�ci publicznej oraz ich obowi�zków 

wobec odbiorców usług. 

 Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 

odprowadzaniu �cieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85 poz. 729 z 2005 roku), 

wyra�nie okre�liła charakter regulaminu, jako aktu prawa miejscowego.  

W celu przeciwdziałania nielegalnemu poborowi wody odbywaj�cego si� poprzez 

zakłócenia prawidłowej rejestracji jej zu�ycia magnesami neodymowymi, konieczne jest 

zawarcie stosownych zapisów w regulaminie, który ma charakter prawa miejscowego. 

 Z uwagi na powy�sze zaistniała konieczno�� podj�cia zmian w regulaminie 

uchwalonym 30 listopada 2005 roku przez Rad� Miasta Sandomierza w uchwale                      

nr XXXI/288/2005. 

  

 


