
UCHWAŁA NR LXV/440/14
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 29 października 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858, z 2007r. Nr 147, poz. 1033, 
z 2009r. Nr 18, poz.97, z 2010r. Nr 47, poz. 278 i nr 238, poz.1578 oraz z 2012r. poz.951 i poz. 1513) Rada 
Miejska w Radkowie uchwala:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/424/14 Rady Miejskiej w Radkowie z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odbioru ścieków (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 3671), wprowadza się następujące 
zmiany:

1) uchyla się § 3 ust. 2; 

2) uchyla się § 4 pkt. 1; 

3) uchyla się § 5 ust. 3; 

4) uchyla się § 5 ust. 4; 

5) uchyla się § 14 ust. 1; 

6) uchyla się § 14 ust. 7; 

7) § 14 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11.  Przedsiębiorstwo przejmuje wykonane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w eksploatację, 
jedynie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.”;

8) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 
o planowanych przerwach i ograniczeniach w dostawie wody lub odbiorze ścieków, w sposób 
zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.”;

9) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach i ograniczeniach w dostawie 
wody, lub odbiorze ścieków, o ile przewidywany czas ich trwania przekroczy 12 godzin.”;

10) § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia w miarę posiadanych możliwości, w sposób 
zastępczy odbiór ścieków z nieruchomości, w przypadku awarii urządzeń kanalizacyjnych będących 
w jego posiadaniu.”.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 listopada 2014 r.

Poz. 4642



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie:
B. Kuczyński
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