
UCHWAŁA NR L/376/14 
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 
594 oraz 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.1)) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/415/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z 17 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2010 r. Nr 86, poz. 1023), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a)  ) Ustawa - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 72 poz. 747 z póź. zm.).”; 

2) § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2)  dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu z wyjątkiem 
usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy usług.”; 

3) § 7 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4)  informuje, nie rzadziej niż raz w roku, Burmistrza Głubczyc o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi.”; 

4) uchyla się § 8 pkt. 8.  

5) uchyla się § 8 pkt. 12.  

6) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Zawarcie Umowy z Odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego wniosku o zawarcie 
umowy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz uprawdopodobnieniu tytułu 
prawnego do nieruchomości.”; 

7) uchyla się § 10 ust. 2.  

8) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Umowa może zostać rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia na skutek złożenia przez Odbiorcę usług pisemnego oświadczenia w siedzibie 
Przedsiębiorstwa lub przesłanego listem poleconym na adres Przedsiębiorstwa.”; 

9) uchyla się § 13 ust. 3.  

10) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania oraz zasad usuwania awarii na przyłączach 
będących własnością Przedsiębiorstwa”; 

11) uchyla się § 19 ust. 1 lit. b.  

12) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci 
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia wniosku.”; 

13) § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 

47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513. 



„4.  Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzyskanie warunków 
technicznych przyłączenia.”; 

14) § 21 otrzymuje brzmienie:  

„§ 21.  Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków 
przyłączenia, o których mowa w §20 Regulaminu.”; 

15) w § 22 uchyla się ust. 2.  

16) uchyla się § 22 ust. 3.  

17) uchyla się § 23 ust. 4.  

18) uchyla się § 23 ust. 5.  

19) § 26 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4)  wejścia na teren posesji w celu usunięcia awarii.”; 

20) § 26 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6)  odmówić wydania warunków technicznych podłączenia jeżeli nie posiada technicznych możliwości 
przyłączenia.”; 

21) uchyla się § 28 pkt. 10 lit. c.  

22) uchyla się § 30.  

23) § 31 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c)  wystąpią zakłócenia w dostawie energii elektrycznej lub awaria zasilania.”; 

24) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3.  O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, a także przewidywanym obniżeniu jej 
jakości wynikających z planowanych prac konserwacyjno – remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi 
Odbiorcę usług najpóźniej na dwa dni przed ich planowanym terminem”; 

25) § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Odbiorca ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie bądź ustnie 
w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Przedsiębiorstwa, telefonicznie lub drogą elektroniczną”; 

26) § 33 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a)  faktury VAT – do 7 dni roboczych.”; 

27) § 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5.  Jeżeli rozpatrzenie reklamacji (interwencji, skargi, zapytania) wymaga dłuższego terminu niż wskazany 
w pkt.3 lub pkt.4, Przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów, wskaże nowy termin do rozpatrzenia 
reklamacji, o czym powiadomi Odbiorcę usług. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 
30 dni z zastrzeżeniem pkt. 3 lit. d.”; 

28) po § 33 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

„6.  Awarie należy zgłaszać pod nr telefonu 994 – czynne całą dobę, osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 



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