Projekt
z dnia 12 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz
art. 19 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
w zw. z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), Rada Miasta
Kostrzyn nad Odrą uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany do Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, przyjętego
uchwałą Nr XLII/340/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października
2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w następującym zakresie:
I. W Rozdziale 2 w § 5, po punkcie 13, dodaje się punkty14-15 o brzmieniu:
„14) instalować i utrzymywać w sprawności technicznej klapy burzowe
w szczególności jeżeli odbiorniki ścieków znajdują się poniżej poziomu
gruntu, lub odbiór grawitacyjny jest w pewnych warunkach niemożliwy.
15) zainstalować i utrzymywać w sprawności wodomierz dodatkowy
w przypadku korzystania z własnych ujęć wody, w celu ustalania ilości
odprowadzanych przez dostawcę ścieków.”,
II.

W Rozdziale 2 w § 6:

-

wykreśla się punkt 4,

-

po punkcie 8, dodaje się punkt 9 o brzmieniu:
„9) instalować i utrzymywać w sprawności technicznej podlicznik mierzący
wodę bezpowrotnie zużytą.”,

III.

W Rozdziale 5 § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia składany przez podmiot
ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci zawiera co najmniej
informacje określone w art. 19a ust 4. Ustawy, oraz:
1)
w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych, również ich
jakości oraz informacje o stosowanych lub planowanych do zastosowania
urządzeniach podczyszczających;
2)
wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub
odprowadzania ścieków;
3)
w przypadku, gdy wniosek składany jest przez osobę prawną, odpis
z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji danego
podmiotu.”,
IV. W Rozdziale 5 § 15 skreśla się ust. 3.
V. W Rozdziale 5 § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Terminy wydania warunków określa art. 19a ust. 1 i 2 Ustawy,
z zastrzeżeniem zawartym w treści ust. 5 tego artykułu.”,
VI. W Rozdziale 5 § 17 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Spełnienie warunków umożliwiających przystąpienie do budowy
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego określa art. 19a ust.6 Ustawy.
2. Wymagane jest uzgodnienie projektu lub sprawdzenie zgodności planu
sytuacyjnego, o którym mowa w art. 19a ust.6 Ustawy z warunkami
wydanymi przez Dostawcę.
3. Dostawca uzgadnia projekt lub sprawdza plan sytuacyjny w terminie
14 dni od daty ich dostarczenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie
nieruchomości do sieci.”,
VII. W Rozdziale 6 § 20 ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie:
„1. Dostawca zapewnia realizacje inwestycji w zakresie budowy oraz
modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynikających
z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, który jest opracowywany zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących
w gminie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.”,
„4. Przy określaniu warunków realizacji inwestycji przez dostawcę,
projektowaniu, budowie i odbiorze urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych zrealizowanych przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie nieruchomości do sieci odpowiednie zastosowanie znajdują
wszystkie zasady i warunki określone w rozdziałach 5 i 7 Regulaminu.”,
VIII . W Rozdziale 7 § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza dostawca dokonuje
sprawdzenia zgodności wykonanych prac z odpowiednimi przepisami prawa,
w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, warunkami
przyłączenia do sieci wydanymi przez dostawcę oraz z projektem lub planem
sytuacyjnym przyłącza wraz z dokumentacją techniczną, które zostały
uzgodnione z dostawcą.”.
IX. W Rozdziale 7 § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie nieruchomości do sieci, dostawca uzgadnia z nim termin
odbioru. Czynności odbiorowe powinny się rozpocząć w terminie nie później
niż 3 dni robocze po dacie pisemnego zgłoszenia lub w zaakceptowanym przez
dostawcę terminie zaproponowanym przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie nieruchomości do sieci.”,
X. W Rozdziale 7 § 23 ust. 1punkty 7-8 otrzymują brzmienie:
„7) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem lub planem sytuacyjnym,
a realizacją przyłącza;
8) oznaczenie oraz podpisy osób uprawnionych obecnych przy dokonywaniu
odbioru;”,
XI. W Rozdziale 8 § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. W przypadku niedotrzymania parametrów dostarczanej wody
określonych w stosownych przepisach wydanych przez Ministra Zdrowia
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , dostawca ma
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług w sposób
zwyczajowo przyjęty , w szczególności na swojej stronie internetowej oraz
dostępnych dla odbiorców usług tablicach ogłoszeń w swojej siedzibie
i siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.”,
XII. W Rozdziale 9 § 29 ust. 2 i 5 otrzymują brzmienie:
„2. Dostawca udziela informacji w zakresie wskazanym w ust. 1 za
pośrednictwem telefonu lub elektronicznych środków przekazu , bez zbędnej
zwłoki , w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wniosku
o udzielenie informacji.”.
„5. Termin załatwienia sprawy w przypadku wystąpienia okoliczności ,
o których mowa w ust. 4, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
otrzymania przez dostawcę wniosku o udzielenie informacji wraz
z koniecznymi do jego rozpatrzenia danymi.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą
.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta
Marek Tatarewicz
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