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UCHWAŁA NR XLII/301/17
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczącej
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 19 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XX/100/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipowa" § 22 otrzymuje nowe
następujące brzmienie:
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie
i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą
się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:
1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy,
2) adres podłączanej nieruchomości,
3) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
4) dane wykonawcy
5) datę i podpis wnioskodawcy
4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która
korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Binda

