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UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018
r, poz. 994 z późn. zm.), art. 19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez
organ regulacyjny, uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dostarczyć z sieci wodociągowej wodę odbiorcy usług na podstawie zawartej z nim umowy:
a) zdatną do spożycia przez ludzi, odpowiadającą jakościowo wymaganiom określonym
w przepisach wykonawczych do ustawy,
b) o wymaganym ciśnieniu nie niższym niż 0,05MPa,
c) w ilości minimum 0,1 m³ na dobę i 36 m³ rocznie.”;
2) W § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przyjmowania do sieci kanalizacyjnej ścieki komunalne od odbiorców usług na podstawie zawartej
z nimi umowy w ilości co najmniej 0,1 m³ na dobę i co najmniej 36 m³ rocznie, przy czym
przedsiębiorstwo winno zapewnić nieprzerwany odbiór tych ścieków.”;
3) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedsiębiorstwo ma prawo kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez
nie warunkami technicznymi”;
4) W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzane ścieki na podstawie
faktury w terminie 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i w BIP.
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