
Uchwała Nr XXX/324/2013
Rady Gminy  Nadarzyn
z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy  Nadarzyn z dnia 27 
grudnia 2012r. o uchwaleniu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. 2006 Nr
123 poz.  858 ze zm.) oraz art.  4 ust.  1 i  art.  13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr
197 poz.1172 ze zm.), Rada Gminy Nadarzyn  uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale  Regulamin dostarczania  wody i  odprowadzania  ścieków w Gminie  Nadarzyn
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały wykreśla się:

 §  13 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 §  14 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 §  15 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.   



Uzasadnienie 

Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn Nr XXVIII/305/2012 z dnia  27 grudnia 2012r. o uchwaleniu
regulaminu  dostarczenia  wody  i  odprowadzenia  ścieków,  został  uchwalony  akt  prawa
mieszańcowego  regulujący  dostarczanie  wody  i  odprowadzanie  ścieków  na  terenie
miejscowości  należących  do  Gminy Nadarzyn.  W obecnej  chwili  –  biorąc  pod  uwagę  –
obowiązujący  stan  prawny  przepisów  regulujących  kwestię  szczegółowo  określone  w
regulaminie,  obliguje do wykreślenia  &13, & 14 oraz & 15 regulaminu,  które pierwotnie
brzmiały następująco:

§ 13
Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony i rozwiązana w każdym czasie
za zgoda stron.

§ 14
Rozwiązanie  Umowy  może  nastąpić  za  porozumieniem  stron,  z  zachowaniem  okresu
wypowiedzenia  przewidzianego  w  umowie  i  na  skutek  odstąpienia  Przedsiębiorstwa  od
Umowy.

§ 15
1. Przedsiębiorstwo ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w

przypadku stwierdzenia, że Odbiorca:
1) Nie uiścił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania

upomnienia w sprawie uregulowania opłaty. Za okres obrachunkowy przyjmuje się okres za
który  odbiorca  obowiązany  jest  cyklicznie,  zgodnie  z  umową  dokonywać  płatności  za
dostarczenie wody i odebrane ścieki. 

2) Celowo uszkodził albo pominął urządzenie pomiarowe bądź wodomierz.
2. Zakończenie umowy upoważnia Przedsiębiorstwo do zastosowania środków technicznych

uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
3. Korzystanie z usług bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną przewidzianą

w Ustawie oraz cywilną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Przedstawione bowiem postanowienia w obecnej chwili nie są zbieżne z aktualnym stanem 
prawnym, dlatego też należy je wykreślić z regulaminu.  


