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UCHWAŁA NR IX/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 26 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1190 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 
142, poz. 1590; zmiany z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. poza 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr116, poz.1203; z 2005 r. Nr 
172, poz 717, Nr 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; 
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 
157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675), oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. 
z 2006r. Nr 123, poz.858; zmiany z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97 z 2010r Nr 47, poz. 278 i Nr 
238, poz 1578) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej Rada Miejska w Tczewie 

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XL/369/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia 
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 78, poz. 1617) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 6 lit. m otrzymuje brzmienie: 

,, m/ natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 
5 godzin od jej wystąpienia , Dostawca może usunąć we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę. 
Dotyczy to awarii wpływających na bezpieczeństwo lub funkcjonowanie sieci". 

2) w § 15 uchyla się ust. 4 

3) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się 
na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, 
a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub 
iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania 
wodomierza". 

4) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

"2. reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. Jeśli dotyczy wysokości opłat należy ją złożyć w terminie 
jednego miesiąca". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie 

Mirosław Augustyn
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Uzasadnienie

W celu podniesienia standardów obsługi odbiorców usług oraz aktualizacji aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa wprowadza się zmiany do Regulaminu. 

Zmiana w pkt. 1. (§ 6 lit. m) 

Powyższe uregulowanie jest korzystniejsze dla odbiorców, precyzuje, o jakie awarie chodzi, a wiec te 
wpływające na bezpieczeństwo i funkcjonowanie sieci. Nie daje przedsiębiorstwu uprawnień do ingerowania 
w decyzje właściciela przyłącza, gdy awaria nie jest istotna i nie wpływa na bezpieczeństwo i funkcjonowanie 
sieci. 

Zmiana w pkt. 2 i 3. (§ 15 ust. 4 I § 24) 

Uzasadnione jest to brzmienie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który zawiera zamknięty katalog sytuacji upoważniających 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne do zaprzestania świadczenia usług. 

Zmiana w pkt.4. (§ 35 ust.2) 

Zapis został dostosowany do obowiązującego aktualnie prawa. 


