
UCHWAŁA NR XIX/129/20 
RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Somianka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) – Rada Gminy 
Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka, 
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/113/19 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka (Dz. 
Urzęd. Woj. Maz. poz. 15962) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego 
warunków technicznych przyłączenia.”; 

2) uchyla się treść § 9 ust. 4 i 6 Regulaminu; 

3) uchyla się treść § 13 Regulaminu; 

4) § 15 ust. 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, 
a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.”; 

5) § 15 ust. 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie 
braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
jako równo ilości wody pobranej lub określonej w umowie.”; 

6) uchyla się treść § 15 ust. 9 Regulaminu; 

7) uchyla się treść § 19 Regulaminu; 

8) uchyla się treść § 21 ust. 3 pkt 4 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jan Rakowski 
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