
 
                                                  projekt 

UCHWAŁA Nr …...................... 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia …............................... 
 

w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska 

 
 Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r., o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) 
oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 471) uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/295/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 
2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. 
poz. 3053) 
  
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 

 

  BURMISTRZ 

Marek Dorabiała 

 
 

Uzasadnienie 
 
 
 W związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków rady gminy zostały zobowiązane do dostosowania Regulaminów 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków do wymogów ustawy. 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa katalog 
praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców usług jakie 
powinien zawierać Regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez radę 
gminy. 
 Dotychczas obowiązujący Regulamin należy uzupełnić o dopisania do § 3 punktu 5 
mówiącego o parametrach jakościowych wody dostarczonej odbiorcom.  
§10 proponowanego Regulaminu dostosowuje zapisy do art. 19a, który został wprowadzony w 
nowelizacji ustawie. Przedmiotowy projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez organ 
regulacyjny w zakresie zgodności z przepisami ustawy. O przesłaniu regulaminu do zaopiniowania 
zawiadamia się przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.  
 Po uzyskaniu opinii Rada gminy uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.   
W związku z tym, że uchwała nie została przekazana do zaopiniowania przez organ regulacyjny a 
opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym należy ją uchylić. 


