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w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych
stron.
§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ujętych w niniejszym planie,
które należą do zadań własnych gminy, podlega
przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze
zmianami), przy czym:
1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Miejska p.n. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu
miasta ustala się w uchwale budżetowej,
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3) inwestycje, których okres realizacji przekracza
jeden rok budżetowy, ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej p.n.
„Wieloletnie programy inwestycyjne”.
§4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła,
realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze
zmianami).

2331
UCHWAŁA Nr LVIII/545/2010 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym
na obszarze gminy Jarocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1. Uchwała się opracowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jarocinie zmiany -do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze
gminy Jarocin, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXXIX/354/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z
dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze gminy Jarocin o
następującej treści:
1. W rozdziale III w §11 dodaje się ust. 5 w
brzmieniu:
„5. Z odbiorcami wprowadzającymi ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej, Przedsiębiorstwo zawiera odrębną umowę o wprowadzanie
ścieków opadowych i roztopowych. Zasady wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej określa umowa.”
2. W rozdziale IV w §25 po ust. 4 dodaje się ust.
4a w brzmieniu:
„4a. Od odbiorców, którzy wprowadzają ścieki
opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej, na
podstawie zawartej z Przedsiębiorstwem umowy, o
której mowa w §11 ust. 5, Przedsiębiorstwo pobiera opłatę, zgodnie z ustaloną taryfą, według zasad
określonych w umowie o wprowadzanie ścieków
opadowych i roztopowy.”
3. Po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ Va
WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI, WYMIANY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
§36a
1. Przebudowa, modernizacja lub wymiana przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Przedsiębiorstwie przez ubiegający podmiot
-Osobę posiadającą tytuł prawny do korzystania z
obiektu - po spełnieniu warunków przebudowy określonych przez Przedsiębiorstwo.
2. Podmioty ubiegające się o przebudowę, modernizację lub wymianę dzieli się na następujące grupy
przyłączeniowe:
a) grupa I - Gospodarstwa domowe w budynkach
jednolokalowych,
b) grupa II - zakłady produkcyjne i usługowe (przemysłowe) oraz pozostałe podmioty,
3. Wniosek o określenie warunków modernizacji,
przebudowy i/lub wymiany powinien zawierać, co
najmniej:
a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) adres dla korespondencji,
c) pisemną zgodę właściciela przyłącza i/lub nieruchomości, na której posadowione jest przyłącze,
na dokonanie modernizacji, rozdziału, przebudowy,
itp.,
d) w przypadku osób prawnych bądź jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej odpis z właściwego rejestru wskazujący na
sposób reprezentacji podmiotu, o ile prowadzenie
takiego rejestru przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
e) przewidywane roczne lub miesięczne zużycie
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wody,
f) charakterystykę instalacji wewnętrznej.
4. Wniosek o określenie warunków przyłączeniowych dla grupy II - zakładów produkcyjnych i usługowych pozostałych podmiotów, powinien dodatkowo zawierać:
a) określenie średniego, minimalnego i maksymalnego godzinowego i rocznego zapotrzebowania na
dostawę wody oraz zrzut ścieków,
b) określenie charakteru działalności gospodarczej
lub innej działalności prowadzonej przez dany podmiot,
c) określenie parametrów jakościowych ścieków,
d) określenie możliwości korzystania z innych źródeł w przypadku przerw w dostarczaniu wody.
5. Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu,
b) aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy określający usytuowanie nieruchomości, o której mowa
w ust. 1 względem istniejącej sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej oraz obiektów sąsiednich, w przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym lub plan
nieaktualizowany jeśli prace prowadzone będą na
terenie inwestora.
6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa Przedsiębiorstwo oraz udostępnia go bezpłatnie
Osobom zainteresowanym.
§36b
1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające dokonanie modernizacji, przebudowy, rozdziału, wymianę przyłącza do sieci, Przedsiębiorstwo
w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w §36a wraz z
kompletem załączników, wydaje Osobie ubiegającej
się o przebudowę, modernizację, rozdział, wymianę
przyłącza, dokument pod nazwą „Warunki techniczne przebudowy, wymiany, modernizacji lub rozdział
przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego”.
W razie braku możliwości przebudowy, wymiany,
modernizacji lub rozdział przyłącza wodociągowego
i/lub kanalizacyjnego, Przedsiębiorstwo w terminie
21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w
§36a informuje o tym Osobę ubiegającą się o wymianę, modernizację, przebudowę lub rozdział przyłącza wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiaj ą podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, w zależności od danych zgłoszonych we wniosku, o którym
mowa w §36a powinien w szczególności określać:
a) miejsce i sposób przebudowy, modernizacji,
wymiany lub rozdziału przyłącza wodociągowego i/
lub kanalizacyjnego,
b) wymagania dotyczące:
- miejsca zainstalowania Wodomierza głównego i
zaworu zwrotnego antyskażeniowego,
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- miejsca zainstalowania Urządzenia pomiarowego,
- jakości wprowadzanych ścieków (dotyczy grupy
II),
- określenia dopuszczalnego maksymalnego i minimalnego poboru wody i zrzutu ścieków, zgodnie
z wnioskiem, o którym mowa w §36a zmiany do
regulaminu,
- wymagania dotyczące Urządzenia pomiarowego,
- zakazu zajmowania pasa gruntu bezpośrednio
nad przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym
szerokości 1,5 m w obydwie strony od osi rurociągu (całkowita szerokość pasa minimum 3 m). Zakaz
dotyczy zabudowy budynkami i nierozbieralnymi nawierzchniami oraz obsadzenia drzewami i krzewami,
c) sposób i tok postępowania przy uzgadnianiu,
wykonanej w oparciu o wydane warunki dokumentacji.
d) zakres i sposób wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz odbioru technicznego przyłącza.
3. Wyniki odbiorów, o których mowa w ust. 2
lit. d, są potwierdzane przez strony w protokółach,
których wzór określa Przedsiębiorstwo.
4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie
„Warunków technicznych przebudowy, modernizacji, wymiany i /lub rozdziału przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego”, uzgodnienie dokumentacji
bądź za odbiory techniczne jest ustalane w drodze
zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa bądź
w drodze uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa.
5. Wydane warunki przyłączenia są ważne 2 lata
od dnia ich określenia.
6. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania działki lub rozbudowy istniejących obiektów,
podmioty uprawnione do zmiany sposobu zagospodarowania działki lub rozbudowy istniejących obiektów zobowiązane są do ponownego wystąpienia o
warunki przyłączenia do sieci.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz w prasie
lokalnej.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jarosław Łukasiewicz

