UCHWAŁA NR XI/111/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 07 września 2007r.

w sprawie: zmiany uchwały XXXVI/459/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia
02 marca 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze
zm./ oraz art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U. z 2006r. , Nr 123, poz. 858/
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXVI/459/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 02 marca 2006r. w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadza się następujące
zmiany:
1/ § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 .1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby , posiadającej tytuł prawny
do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się
w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub z której mają być
odprowadzane ścieki.
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1 osoba ubiegająca się
o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument,
określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.
4. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej
wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć
dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust.5.
5. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu
korzystania z przyłączonej nieruchomości.

6. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.
7. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania
Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości.
Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia
umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze
świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.
8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie
możliwe jest indywidualne kształtowanie treści umów.”
2/ § 20 otrzymuje brzmienie:
„ § 20. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone
w umowie.”
3/ § 22. ust.4 otrzymuje brzmienie:
„ § 22.4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki
w terminie wskazanym w fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają
Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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