UCHWAŁA NR VII/54/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 17 czerwca 2015 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. i uchwałą nr XXIV/270/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.
Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.139) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały 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. i uchwałą nr XXIV/270/13 z dnia 18 grudnia 2013 r., w rozdziale 2,
w § 2 wprowadza się punkt 1.7 o następującym brzmieniu:
„bezwzględnego przestrzegania wprowadzanych na podstawie zarządzenia Wójta czasowych zakazów lub
ograniczeń w używaniu wody do określonych w zarządzeniu celów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi z życiem po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
W związku z okresowo występującymi niedoborami wody, wynikającymi

zwłaszcza ze

zwiększonego zużycia wody w okresie wysokich temperatur, konieczne jest wprowadzanie czasowych
zakazów lub ograniczeń wykorzystania wody przez odbiorców usług do określonych celów. Dotyczy to w
szczególności wykorzystania wody do pielęgnacji zieleni, upraw rolnych oraz napełniania basenów. W
związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia odpowiednich zapisów w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które będą zobowiązywały odbiorców usług do stosowania się
do nałożonych ograniczeń i zakazów.
Zgodnie z art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w którym określa
prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i celowe.
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