
Zarządzenie  Nr 73/V/09
Burmistrza Miasta Milanówka

z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Milanówka 

Na  podstawie art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

W związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej  Gminy  Milanówek” w  strukturze  Urzędu  Miasta  Milanówka  tworzy  się 
komórkę  organizacyjną  o  nazwie  „Referat  eksploatacji  infrastruktury  wodociągowo-
kanalizacyjnej”.

§ 2

W Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Miasta Milanówka wprowadzonym zarządzeniem 
Burmistrza  Miasta  Milanówka  nr  138/V/08  z  dnia  31  grudnia  2008  r. wprowadza  się 
następujące zmiany:

1. W  Spisie  treści  w  cz.  V  dopisuje  się  pkt  „Referat  Eksploatacji  Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej”.

2. W  §  14  ust.  1  dopisuje  się  pkt  18  w  brzmieniu:  „18)  Referat  Eksploatacji 
Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej”. 

3. W § 14 ust. 2 dopisuje się pkt 17 w brzmieniu: „17) Kierownik Referatu Eksploatacji 
Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej”.

4. W § 20 ust. 5 dopisuje się pkt. 4 w brzmieniu: „4) Referat Eksploatacji Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej”.

5. Dopisuje się § 42 w brzmieniu: „§ 42 Do zadań Referatu Eksploatacji Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej należy:
1. Zapewnienie  zdolności  posiadanych  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń 

kanalizacyjnych  do  realizacji   dostaw  wody  w  wymaganej  ilości  i  pod 
odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób 
ciągły i niezawodny;

2. Zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;
3. Prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody;
4. Przygotowywanie  umów o  zaopatrzenie  w  wodę  lub  odprowadzanie  ścieków  

z odbiorcami usług;
5. Opracowywanie  regulaminów  świadczenia  usług  w  zakresie  zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
6. Opracowywanie  wieloletnich  planów  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Miasta Milanówka;
7. Prowadzenie  rozliczeń  z  odbiorcami  z  tytułu  dostaw  wody  i  odprowadzania 

ścieków.”

      6.  Dotychczasowy § 42 otrzymuje numer 43.



7. Załącznik  nr  1  do  Regulaminu  Organizacyjnego  SCHEMAT  ORGANIZACYJNY 
URZĘDU  ulega  zmianie  w  sposób  określony  w  załączniku  do  niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3

Pozostałe ustalenia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Milanówka
        /-/
Jerzy Wysocki


