
UCHWALA NR 556/LIII/20l8
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 13 listopada 2018

w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie regulaminu dostarczania wody

Na podstawie art. 19 ust. l i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200 l roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Rada
Miejska uchwala co następuje:

§l.

W projekcie regulaminu dostarczania wody stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr 507IXLVI/20 18 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 20 ł 8 roku wprowadza się
następujące zmiany:

l. § 6 ustęp 2. otrzymuje brzmienie:
,,2. Wzór o którym mowa w ust. l określa dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy
przedmiotowo istotne związane z zawarciem umowy, a w szczególności:
1) ilość ijakość świadczonych usług wodociągowych,
2) sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń,
3) prawa i obowiązki każdej ze stron,
4) warunki usuwania awarii na przyłączu wodociągowym będącym w posiadaniu odbiorcy
usług,
5) procedurę iwarunki kontroli urządzeń wodociągowych,
6) okres obowiązywania umowy o zaopatrzenie w wodę,
7) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy w tym warunków jej
wypowiedzenia ..,

2. w § 10 ustęp 1. punkt 4) otrzymuje brzmienie:
,,4) oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych
w przypadku braku dostępu imożliwości odczytu wodomierza głównego."

3. po § 11 wprowadza się § 11a w brzmieniu:
"W przypadku gdy w okresie międzyodczytowym stanu wodomierza zmieniła się wysokość
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiorca zostanie obciążony proporcjonalnie
do ilości dni obowiązywania danej taryfy i proporcjonalnego zużycia wody pomiędzy
odczytami wodomierza."

4. w § 15 dodaje się punkt 7) i8) w brzmieniu:
,,7) adres podłączenia nieruchomości,
8) podpis wnioskodawcy."



5. w §22 po ustępie 1wprowadza się ustęp 2a w brzmieniu:
,,2a. Z odbioru przyłącza wodociągowego sporządza się protokół technicznego odbioru
przyłącza wodociągowego, który w szczególności zawiera:
1) dane przedstawiciela Przedsiębiorstwa,
2) dane Odbiorcy,
3) adres usytuowania przyłącza wodociągowego.
4) dane techniczne odnośnie przyłącza wodociągowego
5) dane techniczne odnośnie zainstalowanego wodomierza głównego,
6) dane techniczne odnośnie założonej plomby,
7) podpisy stron."

6. w §23 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
,,4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza głównego, a gdy nie jest to możliwe -
na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego
działania wodomierza głównego."

7. w § 25 ustęp 10 otrzymuje brzmienie:
,,10. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się.
o ile kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowości działania tego wodomierza.
§ 23 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 2.

Powyższe zmiany projektu regulaminu dostarczania wody przesłać do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADC'!:.

. . A!



UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 5071XLVl/2018 Rada Miejska w Serocku w dniu 25 czerwca 2018 roku przyjęła
projekt regulaminu dostarczania wody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt został
przesłany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu jakim jest Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.
Organ ten pismem z dnia 25.09.2018 roku wezwał do usunięcia określonych braków pod
warunkiem dokonania uzgodnienia w oparciu tylko o przesłany projekt regulaminu
dostarczania wody.
Wzywając do usunięcia braków organ regulacyjny kierował się standaryzacja i spójnością
regulaminów dostarczania wody obowiązujących na terenie wszystkich gmin w Polsce.
Wykazane braki zostały uzupełnione w postaci czy rozbudowania istniejących paragrafów
czy poprzez wprowadzenie nowych.
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