
         Projekt 
UCHWAŁA Nr …...................... 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 
z dnia …............................... 

 
zmieniającą 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  
(Dz. U. z 2020 r., poz 713, poz. 1378) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r., o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. 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. W załączniku do Uchwały Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 
2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019r., poz. 1028) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1) W § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  
„5. zapewnić należytą jakość dostarczanej wody o parametrach jakościowych zgodnych z zapisami 
przepisów wykonawczych do art. 13 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  z 2019r. Poz 1437).”. 
2) § 10 otrzymuje brzmienie: 
„§10.1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku 
składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie. 
2. Po pisemnym potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i 
wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 
2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 
2028).” 
3. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony 
wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, 
o których mowa w art.19a ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028) przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie 
uzupełnienia wniosku. 
4. Warunki przyłączenia do sieci określają co najminej: 
1) lokalizację nieruchomości podmiotu ubiegającego się o przyłączenie; 
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci; 
3) informacje formalno-prawne; 
4) załącznik graficzny. 
5. W przypadku braku możliwości wydania warunków przyłączenia do sieci informacja ta 
przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem w terminie określonym w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028)” 
 
§ 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 do Uchwały ……….. 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
z dnia ………………. 2021 r. 

 
 
 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 regulujący 
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 przejęcie przedstawionego projektu uchwał.   
 
 
 
           BURMISTRZ 

Marek Dorabiała 
 


