
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/233/2013 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2007 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

w Gminie Strzelce Opolskie  

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-

wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513), Rada Miejska w Strzel-

cach Opolskich uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2007 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Strzelce Opolskie 

(Dz. Urz. Woj. Op. z 2007 r. Nr 79, poz. 2401), wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, a także minimalne ciśnienie 

utrzymywane w miejscu połączenia przyłącza wodociągowego z wewnętrzną instalacją wodociągową 

określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowa-

dzanych przez Odbiorców.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom świadczonych usług:  

1) ciśnienie wody na przyłączu wodociągowym, mierzone przy zaworze za wodomierzem głównym, 

nie może być niższe niż 0,18 MPa lub nie niższe, jak w wydanych warunkach technicznych przyłą-

czenia;  

2) jakość wody powinna odpowiadać jakości wody do spożycia przez ludzi, określonych w obowiązu-

jących przepisach;  

3) przepustowość posiadanego urządzenia kanalizacyjnego, powinna pozwalać na odprowadzanie ście-

ków w ilości i jakości określonej w wydanych warunkach technicznych.  

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do realizacji innych obowiązków w zakresie minimalnego poziomu 

świadczenia usług wynikających z odrębnych przepisów.”; 

3) w § 7 uchyla się punkt 10;  

4) w § 12 uchyla się ustęp 4;  

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę z zachowaniem okresu wypo-

wiedzenia określonego w umowie.”; 
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6) w § 13 uchyla się ustępy 3, 4 i 5;  

7) w § 15 ust. 1 uchyla się lit. a;  

8) w § 17 pkt 3 uchyla się lit. b;  

9) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż w 21 dni:  

1) od daty dokonania odczytu;  

2) od końca okresu obrachunkowego w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej 

podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego.”; 

10) w § 20 ust. 1 pkt 2 uchyla się słowa „oraz tytułu prawnego”;  

11) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od 

otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, o którym mowa w § 20 i 21, wydaje oso-

bie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości dokument pod nazwą Warunki przyłączenia do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, 

Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 20 i 21, informuje  

o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując powody, które uniemożliwiają przyłączenie;”; 

12) w § 22 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;”; 

13) w § 22 ust. 3 uchyla się pkt 3;  

14) w § 22 uchyla się ust. 4;  

15) uchyla się § 23;  

16) w § 24 uchyla się ustęp 3;  

17) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodno-

ści wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo Warunkami przyłączenia do sieci wodociągo-

wej i/lub kanalizacyjnej i/lub z uzgodnioną pisemnie dokumentacją przyłącza.”; 

18) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające czę-

ściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do Przedsiębiorstwa celem odbioru wykona-

nych robót przed ich zasypaniem.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.  

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

twa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej  

 

Bogusław Farion 
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