UCHWAŁA NR XXIX/242/2013
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Bogoria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm) i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ),
Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmianę do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria
w części dotyczącej Rozdziału 4.
§ 2. Nowa treść Rozdziału 4 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” stanowi załącznik nr
1 do uchwały Nr XXIX/242/2013 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria.
§ 3. Pozostała treść „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 r. nie ulega zmianie.
§ 4. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/242/2013 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 października 2013 r.
stanowi integralną część „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy Bogoria
z dnia 29 października 2013 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Rozdział 4.
Sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 10. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez
Dostawcę z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej
wody i odprowadzonych ścieków.
§ 11. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego
2. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przyjętych norm zużycia
określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia przyjętych
norm zużycia wody /Dz. U. Nr 8, poz. 70/
3. W przypadku awarii wodomierza oblicza się średnie zużycie wody za okres 3 ostatnich miesięcy.
4. W przypadku zawarcia umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość
dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych na wszystkich punktach czerpalnych
z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wodomierzy przy punktach
czerpalnych.
§ 12. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody
dostarczonej.
§ 13. 1. Wprowadza się z dniem podjęcia uchwały Rady Gminy w Bogorii Nr XXIX/242/2013 dwukrotnie
w ciągu roku kalendarzowego ustalanie dostarczonej ilości wody i odprowadzonych ścieków na podstawie
prognozowanego ich zużycia pomiędzy odczytami faktycznego ich zużycia na podstawie urządzenia pomiarowego,
tj. wodomierza głównego.
2. Szacunkowa (prognozowana) ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków będzie ustalona na
podstawie uśrednionego zużycia z trzech poprzednich okresów obrachunkowych.
§ 14. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy.
§ 15. Strony określą w umowie okres obrachunkowy, termin zapłaty, sposób uiszczania opłat oraz skutki
niedotrzymania terminu zapłaty.
§ 16. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie wystawionych
faktur przez Dostawcę w okresach określonych w umowie.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/242/2013
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 29 października 2013 roku
Niniejszą uchwałą zmieniono sposób naliczania Odbiorcom ilości doprowadzonej wody i odprowadzanych
ścieków. Wprowadzono dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego ustalanie ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków na podstawie prognozowanego ich zużycia pomiędzy odczytami faktycznego ich
zużycia na podstawie urządzenia pomiarowego.
Wprowadzenie w/w regulacji ma na celu ograniczenie kosztów ponoszonych na odczyt zużycia wody
i ścieków u Odbiorców usług.
W związku z powyższym wprowadzenie przez Radę Gminy w Bogorii zmian treści Rozdziału IV
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” jest zasadne.

Id: A6EAAA50-2FF4-4E9D-9705-5924ED143C03. Podpisany

Strona 1

