
UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 
oraz art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kartuzach 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 13 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., który otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza nieruchomość do sieci, jeśli są 
spełnione następujące warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych:

1) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne posiada:

a) zdolności produkcyjne ujęć i stacji uzdatniania wody,

b) zdolności przesyłowe przepompowni, układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,

c) oczyszczalnie ścieków, które mają wystarczającą zdolność oczyszczania,

- w zakresie wystarczającym oraz zgodnym ze stosowaną technologią i zasadami wiedzy 
technicznej, aby należycie świadczyć usługi wodociągowo-kanalizacyjne osobie 
ubiegającej się o przyłączenie swojej nieruchomości,

2) w bezpośrednim otoczeniu przyłączanej nieruchomości istnieją lub są projektowane sieci 
wodociągowe lub kanalizacyjne, do których nieruchomość może zostać przyłączona, zapewniające 
świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych na minimalnym poziomie wymaganym przez 
przepisy prawa.

2. W przypadku braku spełnienia warunków przyłączania do sieci i warunków technicznych 
umożliwiających dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne przesyła osobie ubiegającej się o to przyłączenie pisemną odmowę przyłączenia do sieci 
wraz z informacją o braku możliwości przyłączenia i uzasadnieniem.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1533


		2019-03-28T08:43:05+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




