
 
 

UCHWAŁA NR 8/2012 
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWI ĄZKU GMIN "DOLINA REDY I CHYLONKI" Z 

SIEDZIBĄ W GDYNI  

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

w sprawie: zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”   

Na podstawie art. 2 pkt1, art. 3 ust. 2 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.: Dz. 
U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz Nr 238, 
poz. 1578) w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
(Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991r., Nr 21 z roku 1991, poz. 147 ze zmianami: z 1995r. Nr 31, poz. 
139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006r. Nr 99, poz. 2044) z przywołaniem art. 64 ust. 3 i art. 42ustawy z dnia 
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591-j.t. z późn. zm. tj. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 
1271; Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; 
Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; Dz.U. 2005r. : Nr 172 poz. 1414 i Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 2006 r.: Nr 
17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. 
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. 
z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40 poz.230; z 2011: Nr 21 poz.113, Nr117 poz.679, 
Nr134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281 z 2012r. Dz.U. 2012 poz. 567] w związku z uchwałą 
Zgromadzenia Związku z dnia 13 lutego 2006r. Nr 4/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”, oraz uchwał Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
podjętych: dnia 25 września 2006r. Nr 16/2006, dnia 30 czerwca 2008r. Nr 9/2008 i dnia 4 grudnia 2009r. Nr 
13 /2009 uchwala się co następuje:  

§ 1. Zgromadzenie Związku przyjmuje następujące zmiany treści Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”:  

1. W §7:  

a) w ust.2:  

a.1) lit. d) otrzymuje treść:  

d) w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią nieusuwalne warunki uniemoŜliwiające jej wykonywanie 
z przyczyn nie leŜących po stronie Przedsiębiorstwa.   

a.2.) dodaje się lit f), g ) lit. h) oraz i) o treści:  

f. odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w wyniku wykonania 
niezgodnego z przepisami prawa przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,  
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g. otrzymania informacji o utracie przez dotychczasowego Usługobiorcę tytułu prawnego do 
nieruchomości, jeŜeli inna osoba posiadająca taki tytuł złoŜyła wniosek o zawarcie umowy,  

h. otrzymania od właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych 
informacji o zaprzestaniu przez Usługobiorcę korzystania z lokalu w tym budynku,  

i. pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków przez Usługobiorcę z pominięciem istniejących 
przyrządów pomiarowych lub zakłócając prawidłowość wskazań tych przyrządów.  

b) skreśla się ust.3.   

2. W §15:  

a) ust.1 otrzymuje treść:  

1. W przypadku:  

a) nie dokonania odczytu z powodu braku dostępu do wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,  

b) nie przekazania przez Usługobiorcę danych o wskazaniach) wodomierza głównego i/lub urządzenia 
pomiarowego,  

c) niesprawności wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego  

Przedsiębiorstwo ma prawo ustalić naleŜność za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki na podstawie 
średniego zuŜycia wody przez Usługobiorcę w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem wystąpienia 
wyŜej wymienionego zdarzenia, a jeŜeli Przedsiębiorstwo nie ma moŜliwości określenia poboru wody 
w ten sposób, określenie tego poboru nastąpi na podstawie średniego zuŜycia wody w analogicznym 
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zuŜycia wody w roku ubiegłym i liczby 
miesięcy występowania tych zdarzeń. W przypadku jednak, gdy na skutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Usługobiorca, ustalenie naleŜności w sposób opisany powyŜej nie jest moŜliwe, 
Przedsiębiorstwo ustali naleŜność w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa .  

b) skreśla się ust.3,  

c) ust.8 otrzymuje brzmienie:  

8. W przypadku bezumownego poboru wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwu przysługują roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.  

d) skreśla się ust.9.  

e) skreśla się ust.10.  

3. W §16 skreśla się ust.3.  

4. W §21 ust.1 otrzymuje treść:  

1. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji słuŜbowej i pisemnego upowaŜnienia, mają 
prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Usługobiorcy w celu  

1) zainstalowania lub demontaŜu wodomierza głównego;  

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy 
zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań 
i pomiarów;  

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;  

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;  

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub załoŜenia plomb na zamkniętych 
zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;  

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeŜeli umowa o zaopatrzenie 
w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 
a odbiorcą usług, tak stanowi.  

5. W §22 ust.1 skreśla się lit. h).  
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6. W §28 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

1. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za przerwy w ciągłości świadczenia usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków w przypadku:  

a) braku wody w ujęciu,  

b) zanieczyszczenia wody w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,  

c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów poŜarowych,  

d) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  

e) uszkodzenia instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Usługobiorcy,  

f) uszkodzenia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,  

jeŜeli za wystąpienie tych zdarzeń Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności.  

7. W §34 skreśla się pkt 5.  

8. Dodaje się §35 a o treści:  

1. Przedsiębiorstwo moŜe odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeŜeli:  

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;  

2) Usługobiorca nie uiścił naleŜności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania 
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;  

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono 
celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;  

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia 
umowy, jak równieŜ przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach 
pomiarowych.  

2. Przedsiębiorstwo, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest 
obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spoŜycia 
przez ludzi i poinformowania o moŜliwościach korzystania z tego punktu.  

3. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz 
o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora 
sanitarnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed 
planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.  

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.  

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

  
 

Przewodniczący 
Zgromadzenia 

Wieczesław Augustyniak 

Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy Chylonki”  
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