
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/290/17 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 31 października 2017 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 2017 r. poz. 328 i poz. 1566) - 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. Doln. z 2017 r. poz. 2301) § 8 otrzymuje brzmienie:  

„§ 8. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) 

odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wprowadza dla odbiorców rozliczenie należności  

za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków na podstawie prognoz sporządzanych  

na okres sześciu miesięcy. 

3. W wypadku określonym w ust. 2 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala wysokość 

miesięcznego prognozowanego zużycia wody dla każdego Odbiorcy. 

4. Wysokość miesięcznego prognozowanego zużycia wody dla nowego Odbiorcy ustalana  

jest na podstawie przewidywanego zużycia wody określonego zgodnie z przepisami wydanymi  

na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaś wysokość miesięcznego prognozowanego odprowadzenia 

ścieków jako równą ilości doprowadzonej wody. 

5. Wysokość miesięcznego prognozowanego zużycia stałego wody Odbiorcy w opomiarowanych 

nieruchomościach ustalana jest na podstawie danych o zużyciu wody i odprowadzonych ścieków 

Odbiorcy za poprzedni okres rozliczeniowy. 

6. Wysokość miesięcznego prognozowanego zużycia wody w nieruchomości nieopomiarowanej 

ustalana jest według normy zużycia wody, określonej zgodnie z ust. 4, zaś wysokość miesięcznego 

prognozowanego odprowadzenia ścieków jako równą ilości doprowadzonej wody. 

7. Odbiorcy w poszczególnych miesiącach danego okresu rozliczeniowego są zobowiązani  

do dokonywania wpłat z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w wysokości miesięcznego 

prognozowanego zużycia wody podanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

8. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego następuje odczyt urządzeń pomiarowych i rozliczenie  

za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków na podstawie faktycznego zużycia wody. 
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9. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków 

pomiędzy faktycznie należnymi od Odbiorcy a poniesionymi przez niego na podstawie prognozowanego 

zużycia, regulowana jest w sposób następujący: 

1) niedopłatę – Odbiorca wnosi w terminie wskazanym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w otrzymanym rozliczeniu; 

2) nadpłatę zalicza się na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca  

się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.”. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie: 

S. Hajłasz 
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