
UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/328/2018 RG Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku 
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Szydłów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432 ze zm.) oraz art. 19  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz.U. z 2017 poz. 328, poz.1566, 
poz. 2180 Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr LII/328/20018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów, 
wprowadza się zmiany :

1. W § 1. Pkt. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Użyte w regulaminie określenia, a w szczególności: a.sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna b.urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne c.przyłącze kanalizacyjne d.przyłącze 
wodociągowe e.urządzenia pomiarowe f.wodomierz  g.odbiorca usług

- znajdują interpretację w przepisach ustawy.

2. W § 4. Pkt.9) otrzymuje brzmienie: „buduje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, w zakresie 
wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji”.

3. Skreśla się  § 9 i 10   regulaminu .

4. W paragrafie 18 skreśla się punkt. 3.

5. Paragraf  19 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika 
planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża 
wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po 
zawarciu umowy, dostawca określi warunki techniczne przyłączenia.

6. Paragraf  20 otrzymuje brzmienie „Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych dostawca zapewnia poprzez udostepnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji ewentualnej modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust.7 Ustawy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Skuza
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Wykaz jawnego głosowania przez radnych 

Uchwały Nr !)/.f./..WA^....z dnia ź$.:JA:.VQA?.. 

Lp. Nazwisko i imię Wynik głosowania 

1. Arendarski Mariusz 

2. Gałązka Sebastian Zo^ 

3 Głogowski Zbigniew 

4. Gondek Łukasz 
1^ 

5. Jastrząb Ireneusz 

6. Juszczak Agnieszka 

7. Karwata Damian 

8. Prostak Robert 
7 ^ 

9. Skuza Katarzyna 7 ^ 

10. Skuza Marek 

11. Sobiegraj Dawid 

12. Stawecka Agnieszka 

13. Suchojad Joanna 

14. Wójcik Leszek 

15. 

Wynik głosowania za /?<* Wynik głosowania 

przeciw 0 

Wynik głosowania 

Wstrzymał sie o 

Uwagi: 

* Oznaczenie imiennego glosowania 
Z - za 
P - przeciw 
W - wstrzymat(a) się od gtosu 


