
UCHWAŁA NR VIII/52/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/19 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 19 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629) w związku z art.18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) Rada 
Gminy Nowe Ostrowy uchwala co następuje:

§ 1. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr V/30/19 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale 1. „Postanowienia ogólne” w §1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:                                               
„Przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629)” oraz skreśla się § 2;

2) W rozdziale 4. „Prawa i obowiązki odbiorcy usług” w § 8 skreśla się pkt 7,

3) W rozdziale 5. „Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami” 
skreśla się § 12, § 13, § 15 ust. 7, § 17, § 18, § 19;

4) W rozdziale 6. „Sposób rozliczeń w oparciu o cenę i stawki opłat ustalone w taryfach” skreśla się § 
22 i § 23;

5) W rozdziale 7. „Warunki przyłączania do sieci” skreśla się § 25;

6) W rozdziale 10. „Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 
parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków” w § 34 skreśla się 
ust. 2, a ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.” oraz 
skreśla się § 38;

7) W rozdziale 11. „Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu 
ścieków” w § 41 skreśla się ust. 2 i ust. 3;

8) Skreśla się „Rozdział 13. Postanowienia końcowe”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

Id: B6D3A51F-12BA-409E-9BCF-DA049F190122. Podpisany Strona 1



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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Uzasadnienie

W trybie nadzoru nad działalnością uchwałodawczą gmin Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
w uchwale nr V/30/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 lutego 2019 r. stwierdził regulacje
niezgodne z prawem.

W przedłożonym akcie zmieniającym wprowadzono stosowne poprawki zgodnie
z zastrzeżeniami organu nadzoru.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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