
Uchwała Nr XXI/130/2021 
Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania 
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Świedziebnia przyjętego uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2019 r., 
stanowiący załącznik do uchwały, celem przekazania go do zaopiniowania organowi  regulacyjnemu – 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jarosław Cyrankowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5BD1B04C-7913-44A8-B84C-CDB63871FA34. Podpisany Strona 1



 
 
 
 
 

W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia 
przyjętym uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2019 r. zmianie ulegają 
rozdziały 5 i 7: 
 

"Rozdział 5. 
Warunki przyłączania do sieci 

 
§ 10. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie  wniosek 
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w formie pisemnej.   
§ 11. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku, o którym mowa w § 10. 
§ 12. 1. Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości Przedsiębiorstwo 
wydaje podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie nieruchomości do sieci dokument pod nazwą „Warunki 
techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej”.  
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać co najmniej:  
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce 
zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;  
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;  
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;  
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może także określać:  
1) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego;  
2) miejsce zainstalowania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;  
3) lokalizację studni kanalizacyjnej.  
4. W przypadku odmowy wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci informacja ta wraz 
z uzasadnieniem przekazywana jest przez Przedsiębiorstwo podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie 
w formie pisemnej.  
§ 13. 1. Na podstawie warunków technicznych przyłączenia do sieci podmiot przyłączany sporządza na 
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego plan sytuacyjny z naniesionym projektowanym przyłączem.  
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, celem sprawdzenia czy 
uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.  
3. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2 Przedsiębiorstwo dokonuje w formie pisemnej w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty przedłożenia planu." 
 

"Rozdział 7.  
Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza  

§ 16. 1. W ramach prac związanych z odbiorem technicznym przyłącza wodociągowego lub przyłącza 
kanalizacyjnego Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez 
warunkami technicznymi przyłączenia oraz planem sytuacyjnym, o którym mowa w § 13. 
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało 
wykonane bez jego wiedzy lub niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.  
3. Określony w warunkach technicznych przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory 
częściowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (Odbiorcy 
i Przedsiębiorstwa).  
4. Odbiór techniczny dokonywany jest przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza.  
5. Na okoliczność odbioru technicznego sporządza się protokół odbioru przyłącza stanowiący potwierdzenie 
prawidłowości wykonania prac.  
6. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę 
lub odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych oraz włączenie dopływu wody 
z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej.”.

Załącznik do uchwały Nr XXI/130/2021

Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 14 lipca 2021 r.

Zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5BD1B04C-7913-44A8-B84C-CDB63871FA34. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE 

Konieczność zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynika 

z treści art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) wprowadzonego przepisem art. 7 ustawy z dnia 

13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2020 r. 

poz. 471). Przepis ten dotyczy wydawania nowych warunków przyłączenia do sieci.  

Natomiast z art. 35 ust. 2 ww. ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane wynika, że w terminie 

12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie rady gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy zmienianej 

w art. 7. 

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 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, 

zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 

Powyższy przepis ma również zastosowanie w przypadku zmiany regulaminu. 

Projektowane zmiany dotyczą: 

- warunków przyłączania do sieci, 

- sposobu dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza. 

W związku z powyższym projekt uchwały jest uzasadniony. 

 Przewodniczący Rady 

  

Jarosław  Cyrankowski 
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