UCHWAŁA NR XXIV/270/13
GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki, zmienioną
uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r.
Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz.594, poz.645, poz.1318), art.19 ust.1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.: z 2007 r. Nr 147, poz.1033,
z 2009 r. Nr 18, poz.97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz.1578, z 2012 r. poz.951, poz.1513) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr
IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r., w zakresie treści załącznika - w rozdziale 4 § 7, który otrzymuje brzmienie:
„Odbiorca usług uiszcza należność za dostarczone usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie
faktur wystawianych przez ich dostawcę, w terminach i na zasadach określonych w zarządzeniu Wójta„
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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UZASADNIENIE
Zasady fakturowania za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzenie ścieków
do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych, jako należące do kompetencji Wójta, zostały określone w
Zarządzeniu Wójta Nr 2/13 z dnia 2 stycznia 2013 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność
dokonania stosownej zmiany w uchwale Rady Gminy.

Id: 261EA357-583C-4E55-8213-85E3290C8F6F. Podpisany

Strona 1

