
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/217/13 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

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

prowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 – z późn. zm.
1)
), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr IX/58/07 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu do-

starczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 66, poz. 1943) zmienionej uchwałą 

Nr XXV/158/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 992), 

zmienia się treść Rozdziału IX, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„Rozdział IX 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 34.1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posia-

daniu Przedsiębiorstwa są jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

2. Jednostki ochrony przeciwpożarowej zobowiązane są do: 

1) prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości pobranej wody  

z urządzeń Przedsiębiorstwa; 

2) składania Przedsiębiorstwu w terminie do 7 dni po upływie kwartału kwartalnych sprawozdań dotyczą-

cych miejsc poboru wody i ilości pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa na cele przeciwpożarowe. 

§ 35. W przypadku pobrania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej wody na cele przeciwpożarowe  

z instalacji Odbiorcy, jednostki te zobowiązane są niezwłocznie przekazać Przedsiębiorstwu informa-

cję o ilości pobranej wody.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.  

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

twa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Antoni Drzyzga 

 

                                                      
1) 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97; z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 47, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513). 
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WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 grudnia 2013 r.
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