UCHWAŁA NR IV/36/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie :
zmiany w załączniku do uchwały nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia
17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki

Na podstawie :
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, z 2002 r. :Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Dz. U. Nr 80, poz.717, nr
162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.
747 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2004 roku Nr 96 poz. 959 i nr 173 poz
1808, z 2005 roku nr 85 poz.729) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70)
Rada Gminy Pszczółki uchwala co następuje :

§1
W załączniku do uchwały nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale 4 zmienia się : § 1 który otrzymuje brzmienie :
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez Urząd Gminy z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen
i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w rocznym okresie
rozliczeniowym który trwa od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku.
§ 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 wskazanych w
uchwale Rady Gminy dotyczącej ustalania wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich
urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
Dostawca ma prawo wystawiać faktury zaliczkowe które będą rozliczane po dokonaniu
odczytu wodomierza.
§ 8 który otrzymuje brzmienie :
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku ( Dz.U. Nr
127 poz 886 ) w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków :
•
odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

•

•

określonym na fakturze który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub
dostarczenia w inny sposób.
zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty,
w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona w poczet przyszłych
należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty
złożenia wniosku w tej sprawie,
w przypadku niezapłacenia przez odbiorcę usług w terminie należności za dostarczone
usługi ich dostawca może naliczać i pobierać odsetki za zwłokę w wysokości odsetek
ustawowych.
§2

Pozostała treść załącznika do uchwały pozostaje bez zmian

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego .

