
Projekt

z dnia  30 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie  uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 

Na podstawie przepisu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)oraz art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2012, poz.951, z 2012, poz.1513), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 13 lutego 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 13 lutego 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 
Uchwała Nr VI/52/2007 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 25 kwietnia 2007r 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 
Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 
19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; 2010 r. Nr 
47, poz. 278, Nr 238, poz.1578), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 2. 1.1) Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta i Gminy Krapkowice. 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a) 2) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

b) umowa - pisemna umowa o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków, 

c) wniosek o zapewnienie dostawy - wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody/odprowadzania ścieków oraz 
warunków technicznych podłączenia do istniejącej sieci, 

d) podlicznik - wodomierz zainstalowany na sieci wewnętrznej za wodomierzem głównym, stanowiący element 
sposobu rozliczeń wewnętrznych zużycia wody, 

e) wodomierz dodatkowy - wodomierz zamontowany w celu opomiarowania ilości wody zużywanej 
bezpowrotnie, 

f) zawór główny - zawór usytuowany bezpośrednio za wodomierzem głównym, 

g) 3) przedsiębiorstwo - zakład świadczący usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków. 

2. Pojęcia inne, od zdefiniowanych w pkt. 1 Regulaminu, są zgodne z definicjami ustawy. 

§ 3. 1. Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorcy usług wodociągowych 
i kanalizacyjnych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo. 

2. Odbiorcą usług, zwanym dalej Odbiorcą, jest każdy, kto korzysta z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem. 

Rozdział II 
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Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo 

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom świadczonych usług: 

- ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym nie może być niższe niż 0,2 Mpa lub niższe, jak 
w wydanych warunkach technicznych przyłączenia, 

- jakość wody powinna odpowiadać jakości wody do spożycia przez ludzi, określonej w obowiązujących 
przepisach. 

2. Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiedni poziom obsługi techniczno - eksploatacyjnej przyłącza będącego 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa na warunkach określonych w umowie. 

3. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będących w posiadaniu 
Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, 
Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. 

4. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono 
prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą 
naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy. 

5. Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiedni poziom obsługi Odbiorcy szczególnie w zakresie: 

- niezwłocznego powiadamiania Odbiorców o przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków i miejscach 
zastępczego poboru wody, 

- szybkiego reagowania na pisemne reklamacje Odbiorców o przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków 
i miejscach zastępczego poboru wody. 

6. Przedsiębiorstwo informuje Burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

7. Standardy dotyczące poziomu obsługi klienta określone są w rozdziale 10 niniejszego Regulaminu. 

Rozdział III 4) 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami usług 

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę z Odbiorcą po uprzednim złożeniu przez niego w siedzibie 
przedsiębiorstwa pisemnego wniosku o zawarciu umowy oraz dokumentów niezbędnych do jej zawarcia. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana 
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości lub 
dokument potwierdzający tytuł do władania nieruchomością. 

3. Umowa może być zawarta z właścicielem, administratorem albo z osobą, która użytkuje nieruchomość 
o nieregularnym stanie prawnym typu: 

- budynek jednorodzinny, 

- pozostałe budynki mieszkalne - w tym wspólnoty mieszkaniowe, 

- obiekty i lokale użytkowe, 

- grunty niezabudowane lub przewidziane do zabudowy przy spełnieniu następujących warunków: 

a) podejście pod wodomierz główny i urządzenie pomiarowe musi być odebrane protokolarnie przez 
przedstawiciela Przedsiębiorstwa, 

b) instalacja wewnętrzna ma być tak wykonana, aby główny zawór odcinający był usytuowany w miejscu ogólnie 
dostępnym. 

- lokal w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku. 

4. Przedsiębiorstwo sporządza umowę w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego instalacji. 

§ 6. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. 

§ 7. Zmiana Odbiorcy usług powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy 
na wniosek nowego Odbiorcy. 
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Rozdział IV 

Sposób rozliczeń 

§ 8. 1. Rozliczanie należności za dostawę wody i odbiór ścieków odbywa się w oparciu o ceny i stawki opłat za 
wodę i odbiór ścieków, wynikające z obowiązującej taryfy. 

2. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki spowodowana wejściem w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany 
umowy. 

3. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej prawidłowo podanej 
do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga informowania Odbiorców o jej wysokości. 

§ 9. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura. 

2. Przedsiębiorstwo wystawia fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu. 

3. Okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne lub inne według wzajemnych 
uzgodnień określonych przez strony w umowie. 

4. Zapłata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wnoszona jest za okres obrachunkowy, określony 
w umowie, w której podane są również skutki niedotrzymania terminu zapłaty i sposób uiszczenia opłat. 

§ 10. 1. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość 
dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań podliczników, z uwzględnieniem różnicy wskazań wodomierza 
głównego i sumy wskazań podliczników. 

2. Zasady postępowania w przypadku niesprawności podlicznika oraz wodomierza dodatkowego określone są 
w umowie. 

§ 11. 1. Każdorazowa zmiana Odbiorcy wymaga rozliczenia z poboru wody, odbioru ścieków 
z Przedsiębiorstwem oraz protokolarnego przekazania następcy wodomierza głównego w dobrym stanie 
technicznym, z zaznaczeniem stanu licznika i daty przekazania. 

Rozdział V 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się 
o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki, określone w tym rozdziale, oraz istnieją techniczne możliwości 
świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości względem sieci oraz zdolnością 
dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej i przepustowości sieci kanalizacyjnej. 

§ 13. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby 
ubiegającej się o przyłączenie. Wzór i zawartość wniosku ustala Przedsiębiorstwo. Do wniosku Odbiorca dołącza: 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku Odbiorcy o nieuregulowanym stanie 
prawnym dokument potwierdzający opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości, 

- mapę określającą usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych 
obiektów urządzeń uzbrojenia terenu. 

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje Odbiorcy warunki techniczne na przyłączenie 
nieruchomości do sieci. Warunki przyłączenia określają: 

- miejsce włączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, 

- maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę, 

- miejsce zainstalowania wodomierza głównego, 

- wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego. 

3. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z Przedsiębiorstwem 
dokumentacji technicznej. 

4. Przedsiębiorstwo dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych. 
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5. Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków następuje po przedstawieniu przez osobę 
ubiegającą się o zawarcie umowy protokołu odbioru przyłączy podpisanego przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa 
oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy. 

Rozdział VI 

Prawa i obowiązki odbiorcy po przyłączeniu do sieci 

§ 14. 1. Odbiorca ma obowiązek stosowania się do przepisów ustawy, przestrzegania warunków Regulaminu 
i umowy z Przedsiębiorstwem. 

2. Odbiorca obowiązany jest do użytkowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy 
w sposób: 

- eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci lub wody z instalacji 
centralnego ogrzewania, 

- niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. 

3. Odbiorca ma w szczególności obowiązek: 

- udostępnić pracownikom Przedsiębiorstwa dokonywanie odczytów wodomierza głównego lub innych czynności 
związanych z eksploatacją i kontrolą, 

- zagospodarować teren nad przyłączem wodociągowym w sposób umożliwiający szybkie i bezkolizyjne 
usunięcie ewentualnej awarii na tym odcinku i wykluczające powstawanie dodatkowych szkód gospodarczych, 

- uzgodnić z Przedsiębiorstwem wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, jak również inne zamierzenia w wyniku, których nastąpić ma wzrost zużycia wody, 

- zawiadomić o mającej nastąpić zmianie zużycia wody na inne niż dotychczas cele, np. z bytowo -gospodarczych 
na cele usługowe, produkcyjne, itp., z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 1 okres obrachunkowy. 

4. Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie wodomierzy i urządzeń pomiarowych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, a także przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, 
w którym zainstalowany jest wodomierz główny. 

5. Odbiorcy usług zabrania się: 

- pobierania wody przed wodomierzem głównym, 

- zmiany lokalizacji wodomierza głównego, zakłócania jego funkcjonowania, 

- zrywania plomb lub osłon, 

- odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Przedsiębiorstwem stanowi inaczej, 

- dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem 
głównym w sytuacjach uzasadnionych, 

- czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele niezwiązane z gaszeniem pożarów, 

- podłączenia do sieci wodociągowej bez zgody Przedsiębiorstwa 

- instalacji sąsiednich nieruchomości, 

- podłączenia do sieci wodociągowej instalacji zasilanych z innych źródeł. 

Rozdział VII 5) 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 15. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciw pożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej. 

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na 
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w okresach kwartalnych. 
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4. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest 
dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody 
pobranej. 

Rozdział VIII 

Możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych 

§ 16. Informacje dotyczące dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych przyszli Odbiorcy mogą 
uzyskać w: 

1) w Urzędzie Miejskim, który udostępnia nieodpłatnie wgląd do: 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy, 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- wieloletnich planów rozwoju, 

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2) Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie wgląd do: 

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Rozdział IX 

Tryb postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 
wody i ścieków 

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcom informacji dotyczących występujących 
zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, i awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Wstrzymanie dostawy wody i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia 
Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub 
uniemożliwiające świadczenie usług. 

3. O wstrzymaniu dostawy wody i odprowadzania ścieków, o których mowa w pkt. 2, Przedsiębiorstwo 
informuje Burmistrza, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorców niezwłocznie, w sposób przyjęty 
zwyczajowo. 

Rozdział X 

Standardy obsługi odbiorców usług 

§ 18. Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez: 

- wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta, 

- udzielenie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach. 

§ 19. 1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku: 

- awarii lub planowanych prac konserwacyjno - remontowych na sieci wodociągowej lub ujęciu wody. 

2. W przypadku planowanych krótkotrwałych przerw w dostawie wody do 8 godzin, Przedsiębiorstwo powinno 
powiadomić Odbiorcę najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem. 

3. W przypadku planowanych przerw w dostawie wody przekraczających 8 godzin Przedsiębiorstwo powinno 
powiadomić Odbiorcę najpóźniej na 7 dni przed przerwą w dostawie wody. 

4. W razie planowanej przerwy przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców 
najpóźniej na 14 dni przed przerwą oraz zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorcę o jego 
lokalizacji. 

§ 20. Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach: 

- wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych, 

- konieczności usuwania awarii, 

- wystąpienia siły wyższej, 
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- zaniku napięcia elektrycznego uniemożliwiającego pracę przepompowni ścieków, 

- konieczności przeprowadzenia napraw urządzeń kanalizacyjnych, 

- uszkodzenia instalacji grożącego niebezpieczeństwem, 

- wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. 

§ 21. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz 
wysokości opłat za usługi. 

2. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1, wnoszone na piśmie, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie 
Przedsiębiorstwa i rozpatrywane zgodnie z procedurą dotyczącą sposobu załatwiania reklamacji. 

3. Odbiorca jest powiadamiany listem poleconym i sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty 
wpływu reklamacji do Przedsiębiorstwa. 

Rozdział XI 6) 

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza 

§ 22. 1. W ramach prac zawiązanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności 
wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej oraz z projektem przyłącza. 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu 
zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, 
w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do przedsiębiorstwa a drugie do odpowiedniego Urzędu 
zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. 

§ 23. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, przedsiębiorstwo uzgadnia jego 
termin, na nie dłużej niż 7 dni po dacie zgłoszenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 22, są potwierdzane przez strony w sporządzonych 
protokołach. 

§ 24. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa przedsiębiorstwo. 

§ 25. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: 

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza; 

2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę; 

3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej 

Rozdział XII 7) 

Postanowienia ogólne 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 27. 1. Traci moc uchwała Nr XXXVI/577/2002 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 8 października 
2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Krapkowice. 

2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/379/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2005 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krapkowice. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

Przypisy: 

1) zmieniony przez § 1 ust. 1 uchwały Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
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dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 34) który wszedł w życie 
z dniem 24 stycznia 2012r. 

2) zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 34) który wszedł w życie 
z dniem 24 stycznia 2012r. 

3) dodany przez § 1 ust. 3 uchwały Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 34) który wszedł w życie 
z dniem 24 stycznia 2012r. 

4) 4) zmieniony przez § 1 ust. 4 uchwały Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 
r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 34) który wszedł w życie 
z dniem 24 stycznia 2012r. 

5) zmieniony przez § 1 ust. 5 uchwały Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 34) który wszedł w życie 
z dniem 24 stycznia 2012r. 

6) dodany przez § 1 ust. 7 uchwały Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 34) który wszedł w życie 
z dniem 24 stycznia 2012r. 

7) zmieniony przez § 1 ust. 6 uchwały Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 poz. 34) który wszedł w życie 
z dniem 24 stycznia 2012r. 

Przygotował: 
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Obwieszczenie 

Rady  Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia .............................. r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VI/52/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2007r. Nr 41, poz. 1483) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 
poz. 34). 
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