
UCHWAŁA NR XIV/133/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kałuszyn 

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

§ 1.  

Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały Nr XIII/116/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lutego 
2020 w spawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kałuszyn 
w następujący sposób: 

1. § 6 ust.1 pkt1) otrzymuje brzmienie  "imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON oraz adres 
zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy," 

2. § 6 ust.2 zostaje wykreślony, 

3. § 7 ust.1 pkt.1) otrzymuje brzmienie "imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON oraz adres osoby 
korzystającej z lokalu co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia 
wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby," 

4. § 9 ust.3 otrzymuje brzmienie "W razie braku zgodnego ustanowienia pełnomocnika dopuszcza się zawarcie 
umowy z jednym ze współwłaścicieli na jego pisemny wniosek." 

5. § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego 
działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym 
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
nieprawidłowego działania wodomierza. 

2.  Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone wyłącznie w oparciu 
o ceny i stawki opłat określone w taryfach. 

3.  Długość okresu rozliczeniowego określa umowa. 

4.  Wejście w życie nowych taryf nie wymaga zmiany umowy. 

5.  Nowe ceny i stawki opłat są podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
gminy Kałuszyn 

6.  Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez Dostawcę usług jest faktura 
lub nota księgowa. 

7.  W przypadku wejścia w życie nowych taryf rozliczenie następuje proporcjonalnie do okresu obowiązywania 
starej i nowej taryfy w danym okresie rozliczeniowym.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 
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§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
w terminie 14 dni od ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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