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UCHWAŁA NR XXXII/275/13
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 25 czerwca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/318/06 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2006r. Nr 33, poz. 715) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. 1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się dwumiesięczne, trzymiesięczne, czteromiesięczne lub
sześciomiesięczne okresy obrachunkowe ustalane w umowie z odbiorcą usług. W przypadku braku
wodomierza i określenia ilości pobranej wody na podstawie przeciętnych norm, stosuje się jednomiesięczne
okresy obrachunkowe.
2. W razie stosowania w rozliczeniach z odbiorcą usług dłuższego niż jednomiesięczny okres
obrachunkowy, przedsiębiorstwo może wystawiać faktury zaliczkowe, które są rozliczane po odczycie
wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego lub urządzenia pomiarowego.
3. W fakturach zaliczkowych wysokość należności za dostarczaną wodę lub odprowadzane ścieki określana
jest na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo.
4. Prognozę, o której mowa w ust. 3, strony określają w umowie zgodnie z przepisami dotyczącymi
przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie
rozliczeniowym.
5. Odbiorca dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto przedsiębiorstwa albo gotówką w kasie
przedsiębiorstwa w terminie płatności oznaczonym na fakturze VAT.
6. Jeżeli należność nie została uiszczona przez odbiorcę w oznaczonym terminie, przedsiębiorstwo nalicza
odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienia, wyznaczając dodatkowy termin zapłaty, uprzedzając
równocześnie o możliwości zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
7. W przypadku, gdy odbiorca nie uiści należności za 2 pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia, o których mowa w ust. 6, przedsiębiorstwo może zaprzestać świadczenia usług.
8. W przypadku powstania długu po stronie odbiorcy na skutek nieuiszczenia należności, przedsiębiorstwo
może na zasadach ogólnych zaliczyć należność z wpłat bieżących na poczet zaległych odsetek i zaległych
opłat.”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Maciej Rębacz
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033; z 2009r. Nr 18, poz. 97; z 2010r.
Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012r. Nr 951 i 1513

