
UCHWAŁA NR XXX/225/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

w sprawie projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 
13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 471) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr X/67/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, składa przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu 
pisemny wniosek, zawierający informacje, o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy. Przedsiębiorstwo 
udostępnia wzór wniosku.”; 

2) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia w terminie określonym w ustawie. 

2. Warunki przyłączenia określają: 

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, 

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, 

3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego, 
liczącego ilość i jakość odprowadzanych ścieków; 

4) dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków, 

5) dane szczegółowe dotyczące: średnicy wodomierza głównego, wodomierzy przy punktach 
czerpalnych i wodomierzy dodatkowych i parametrów innych urządzeń technicznych niezbędnych do 
wykonania dokumentacji projektowej, 

6) termin ważności warunków przyłączenia.”; 

3) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci 
oraz z projektem przyłącza, planem zabudowy lub planem sytuacyjnym.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 72020 roku, poz. 2028) wskazuje, ze Rada Gminy na podstawie projektów
regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Aktualnie na terenie Gminy Rozdrażew obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków uchwalony Uchwałą Nr X/67/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Uzasadnieniem przyjęcia zmian regulaminu jest konieczność dostosowania treści aktualnie
obowiązującego regulaminu do obowiązujących przepisów, w tym w szczególności zmian wynikających
z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 471, ze zm.).

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski
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