
UCHWAŁA NR XXIII/79/12
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody w gminie Łubnice” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 
142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, 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, z 2007 r. 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. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675  2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr.147.poz. 1033, 
z 2009 r. Nr.18.poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody w Gminie Łubnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XXXIV/135/06 Rady Gminy Łubnice z dnia 15 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
w Gminie Łubnice, wprowadza się następujące zmiany: 

- § 14 otrzymuje następujące brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala 
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Strona 1Id: F964F429-A1CF-4236-B180-53259C1B9AAE. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



Uzasadnienie

W toku prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegaturę w Łodzi kontroli 
ujawniono, iż Regulamin dostarczania wody w Gminie Łubnice stanowiący załącznik do uchwały Nr 
XXXIV/135/06 Rady Gminy Łubnice z dnia 15 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody w Gminie Łubnice, zawiera sprzeczny z obecnie obowiązującym przepisem paragrafu 18 Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zapis, 
że w przypadku niesprawności wodomierza głównego, o ile umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogiczny, okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności 
wodomierza. 

Powołane wyżej Rozporządzenie Ministra Budownictwa wskazuje, iż okres brany za podstawę wymiaru 
średniego zużycia wody przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza winien wynosić 3 miesiące, na co 
zwrócił uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żądając aby stosowną zmianę w tym zakresie 
wprowadzono do Regulaminu dostarczania wody w Gminie Łubnice. 

Uchwałą Nr XXIII/79/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmiany 
Regulaminu dostarczania wody w Gminie Łubnice, której projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pismem z dnia  20 kwietnia 2012 roku nr  RŁO 8/2012 Rada Gminy 
Łubnice wprowadziła zmianę w kwestionowanym przez UOKiK zapisie Regulaminu, w zakresie  okresu, 
o którym mowa wyżej. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 września 2012 roku  nr  PNK.I.4130.96.2012                      
Wojewoda Świętokrzyski wskazał na naruszenie obowiązujących przepisów, poprzez pozostawienie w treści 
kwestionowanego zapisu, frazy o ile umowa nie stanowi inaczej, stwierdzając nieważność uchwały nr  
XXI/76/12  Rady Gminy Łubnice z dnia  16 lipca 2012roku. 

Mając na uwadze powyższe, niniejszą uchwałą ustala się właściwe brzmienie § 14 Regulaminu 
dostarczania wody w Gminie Łubnice. 
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