Uchwała Nr XVII/28/08
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 3 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVI/18/08 z dnia
28 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie
Gminy Krzyżanowice opracowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo
– Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o. o. z siedzibą w Roszkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858
z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVI/18/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie
regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krzyżanowice opracowanego przez
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o. o. z siedzibą
w Roszkowie:
1. Skreśla się w całości § 5 i § 6.
2. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować
i bezpłatnie udostępnić przykładowy wzór wniosku”.
3. § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo
i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem „Warunków przyłączenia do
sieci wodociągowej” mogą zawrzeć umowę regulującą tryb i zasady odpłatnego
przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego
Odbiorcę z środków własnych.”
4. § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W sytuacji współfinansowania budowy
urządzeń wodociągowych przez osobę ubiegającą się o przyłączenie,
Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie mogą zawrzeć umowę
regulującą tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części
inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie”.
5. W § 26 skreśla się ust. 5 i 6 .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie
Po ponownej analizie zapisów przedmiotowej uchwały i w uzgodnieniu z Nadzorem
Prawnym Wojewody Śląskiego w Katowicach dokonano niezbędnych zmian, zgodnie
z treścią zawartą w niniejszej uchwale.

