
MOSINA

Mosina, 29 stycznia 2013
TLtrZ Giri
Mosna

Pan
Rada Miejska w Mosinie Waldemar Waligórski

Wpł. dnia 30. 01. 2 „13 ..r. Przewodniczący Rady Miejskiej

Nr sprawy O3.5” 2O” w Mosinie
w miejscu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego Piotra Wilanowskiego z dnia 25 stycznia 2013 r.,
znak: BR.0003.519.2013 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Mosina, przekazuję stosowne informacje.

1. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi akt prawa miejscowego.
W związku z tym po uchwaleniu przez Radę i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego obowiązywał będzie na terenie całej Gminy - wszystkich
odbiorców usług i wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest zgodny z ustawą z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

3. Trudność w jednoznacznym dookreśleniu praw i obowiązków odbiorców i przedsiębiorstw
w zakresie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie przyłącza wodociągowego polega
na niespójnym stanie prawnym samych przyłączy wodociągowych. Generalnie rzecz biorąc
odpowiedzialność za przyłącze, jako swoistą odrębną rzecz, ponosi jego właściciel.
Rzeczywistość prawna i faktyczna ukształtowała różne Stany w tym zakresie — więc
właścicielami przyłączy są przedsiębiorstwa, jak również odbiorcy usług.
Biorąc powyższe pod uwagę ustawodawca polecił w art. 6 ust. 3 pkt. 3a) Ustawy
uregulowanie warunków usuwania awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy
w umowie, a nie w Regulaminie.

4. Art. 19 Ustawy rzeczywiście wymienia katalog spraw. jakie powinny być uregulowane
w Regulaminie. Przedstawiony projekt skupia się na delegacji ustawowej. Rzeczywiście,
w części zapisy Regulaminu stanowią powtórzenie przepisów ustawowych, jednakże próba
ich wyeliminowania z Regulaminu sprawia, iż jego treść może być niezrozumiała dla odbiorcy
usług. Autorom projektu Regulaminu przyświecał zamysł holistycznego uregulowania kwestii
praw i obowiązków w Regulaminie dla dobra odbiorcy usług — interpretowanie dwóch
przepisów (regulaminu i Ustawy) dla osoby niebędącej biegłą w tej materii może stanowić
problem.

5. Po przeanalizowaniu uwagi do treści 16 ust. 3 uznano jej zasadność i proponuje się jego
zmianę, poprzez nadanie następującej treści:
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„3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, o których mowa w ust. 1, ilość
bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zucia
na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego.

1) na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na koszt odbiorcy usług, albo
2) jeśli usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczy jedno

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - równolegle do wodomierza głównego,
na zasadzie rozdziału instalacji, na koszt tego przedsiębiorstwa”

6. Po uznaniu za zasadną uwagi do treści 16 ust. 3 proponuje się równocześnie zmianę
19 ust. 2, poprzez nadanie następującej treści:

„2. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego i wodomierza
dodatkowego, o którym mowa w 16 ust. 3 pkt. 2, pokrywa przedsiębiorstwo wodociągowo —

kanalizacyjne, natomiast urządzenia pomiarowego — odbiorca usług „.

7. Zapis 2 pkt. 7 dotyczący obowiązku publikacji komunikatu w prasie zostanie usunięty
z projektu Regulaminu.

Jednocześnie odnosząc się do planów przedstawianych przed przedsiębiorstwa, o których mowa
w ostatnim akapicie zapytania, informuję, iż chodzi o plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 Ustawy. Przedmiotowy plan, będący
planem inwestycyjnym ustala się do celów sporządzenia wniosków taryfowych i stanowi odrębną
od Regulaminu regulację.

Otrzymują:

() Adresat
2. Pan Piotr Wilanowski, Radny Rady Miejskiej w Mosinie,

w miejscu,

3. Sekretarz Gminy, w/m,
4. ala.

Sprawę prowadzi:

Dominika Grząślewicz-Gabler
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tel 61-8109-54
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