UCHWAŁA NR XLIX/333/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/49/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Ząbkowice Śląskie, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie: "1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu pisemny wniosek o przyłączenie do sieci.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne potwierdza pisemnie złożenie wniosku o wydanie
warunków przyłączenia do sieci, określając datę jego złożenia.
3. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej elementy określone w art. 19
a ust. 4 ustawy".
2) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wydaje warunki
przyłączenia do sieci w postaci dokumentu pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub
sieci kanalizacyjnej" w terminie wskazanym w art. 19 a ust. 1 ustawy".
3) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W razie braku możliwości przyłączenia do sieci przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane w terminie określonym w art. 19a ust.1 odmówić wydania
warunków uzasadniając ich odmowę".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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Uzasadnienie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o. o. przekazało do organu stanowiącego gminy
projekt zmian do regulaminu o którym mowa w art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Na podstawie przygotowanego projektu zmian do regulaminu, przedłożonego przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o. o., Rada Miejska przygotowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazała go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Następnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie postanowieniem z dnia 15 września 2021 r. (data wpływu 21 września 2021 r.)
zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt zmian regulaminu dostarzcenia wody i odprowadzenia ścieków
na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.
Zgodnie z treścią ustawy regulamin dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków określa prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalzacyjnego oraz odbiorców usług.
Przyjęcie zmiany do regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ząbkowice
Śląskie wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Zachodzi więc konieczność dostosowania zapisów
Regulaminu do obowiązujących regulacji prawnych.
Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie.
Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Sporządziła: Inspektor ds. infrastruktury technicznej - Justyna Obrał
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej - Jarosław Trześniak
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