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UCHWAŁA NR 57/VI/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Podkowa Leśna”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 44/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa
Leśna” wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 ust. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) z osobą korzystającą z lokalu, na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, i po
spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.”;
2) §12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Pobór wody oraz odprowadzanie ścieków z/do urządzeń będących w eksploatacji Przedsiębiorcy, bez
uprzednio zawartej Umowy, zagrożone jest konsekwencjami określonymi w art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy.”;
3) z § 13 wykreśla się ust. 3;
4) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przy ustalaniu ilości odprowadzonych ścieków, dla przypadku określonego w ust.2, dopuszcza się
możliwość odliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody. Ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na
podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, którego koszty instalacji pokrywa Odbiorca usług.
Wodomierz dodatkowy powinien zostać zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej za
wodomierzem głównym w budynku lub studni wodomierzowej, bezpośrednio przed kranem czerpalnym
służącym do korzystania z wody bezpośrednio zużytej. Zestaw wodomierzowy powinien być zamontowany
w odległości nie większej niż 1,5 metra od kranu czerpalnego i powinien być widoczny na całej długości.
Do jednego wodomierza głównego można zamontować jeden wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody
bezpowrotnie zużytej. Wodomierz dodatkowy powinien być kompatybilny z urządzeniami przesyłu danych
będących w posiadaniu Przedsiębiorcy.”;
5) § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku odprowadzania ścieków do urządzeń Przedsiębiorcy, przy braku urządzenia pomiarowego,
ilość ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy dodatkowych na ujęciach, zaplombowanych
przez Przedsiębiorcę.”;
6) z § 15 wykreśla się ust. 6 i ust. 8.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
Michał Gołąb

