
UCHWAŁA NR LXIII/1113/2010  

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czeladź 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. W przepisach uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXI/921/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czeladź,  zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr

XXVI/242/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

terenie Gminy Czeladź, wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (zwany dalej regulaminem) określa

prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

ścieków realizowanego na terenie Gminy Czeladź.”;  

2. § 2 pkt. 16 otrzymuje brzmienie: „gmina – Gminę Czeladź”;  

3. 2 pkt. 18 otrzymuje brzmienie: 

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją  działalność  zgodnie z ustawą  w oparciu o urządzenia

będące własnością  przedsiębiorstwa. 2. Dopuszcza się  działalnoś ć  przedsiębiorstwa w oparciu o urządzenia nie będące

własnością przedsiębiorstwa. Zasady korzystania z takich urządzeń będzie określać  każdorazowo umowa zawarta pomiędzy

przedsiębiorstwem a właścicielem tych urządzeń.”;  

5. § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Na zasadach określonych w ustawie przedsiębiorstwo na wniosek właściciela lub

zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych zawiera umowę  z osobami korzystającymi z lokali

znajdujących się w budynku wielolokalowym.”;  

6. § 43 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Włączenia przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej mogą

dokonywać służby przedsiębiorstwa.”;  

7. § 46 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących wykonywania przez

przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.”;  

8. § 46 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć  reklamację  bez zbędnej zwłoki,

w terminie 14 dni od dnia złożenia lub doręczenia reklamacji.”;  

9. § 48 ust.1 uchwały brzmienie: „Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach

lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem nie później niż  7 dni przed jej

planowanym terminem, gdy przerwa będzie przekraczała 12 godzin i nie później niż  2 dni przed jej planowanym terminem, gdy

przerwa nie będzie przekraczała 12 godzin.”;  

10. uchyla się: § 2 pkt. 2, 5, 11, 13; § 5; § 6; § 8 pkt. 5, 6; § 9; § 11 ust. 2, 4; § 13 ust. 2; § 14 ust. 3; § 15; § 17; § 18; §

21 ust. 2; § 23; § 25; § 28; § 29; § 30; § 31; § 34 ust. 3; § 35; § 36; § 39 ust.2; § 43 ust.1, 4; § 45 ust. 2, 3, 4; § 46 ust. 2; § 47

ust. 2; § 49 ust. 2 uchwały;  

11. uchyla się rozdział VI uchwa ły;  

12. załącznik „b” (nr 2) do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;  

13. uchyla się załącznik „c” (nr 3) do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

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

- „załącznik – załączniki oznaczone literami: 

a) Warunki dotyczące pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany wodomierz

b) Warunki jakim powinny odpowiadać ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy

Czeladź.”; 
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