
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/343/21 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 20 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  

ścieków na obszarze Gminy Góra 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028) po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmian  

do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, uchwala się co następuje: 

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/15/18 Rady Miejskiej Góry z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdział 5 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 5.WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI  

§ 15. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku 

składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.  

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci winien zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego  

się o przyłączenie do sieci; 

2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego 

adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje; 

3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać 

przyłączony do sieci; 

4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, 

technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych 

i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń; 

5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe; 

6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne potwierdza pisemnie złożenie wniosku, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, określając w szczególności datę jego złożenia. 
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4. 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 ust. 2, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne informuje podmiot ubiegający 

się o przyłączenie o potrzebie uzupełnienia wniosku, wskazując jego zakres oraz termin uzupełnienia. 

§ 16. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci 

w postaci dokumentu pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” 

albo uzasadnia odmowę ich wydania w terminie wskazanym w §19 a ust. 1 ustawy.  

2. Za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub  przeniesienie 

na inny podmiot, opłat nie pobiera się. 

§ 17. 1. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 16, winny co najmniej:  

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub siec 

i kanalizacyjnej; 

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele; 

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość; 

4) zawierać wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru 

przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu; 

5) wskazywać okres ważności wydanych „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci 

kanalizacyjnej”. 

2. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 16, mogą także określać: 

1) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek kanalizacyjnych. 

3. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne 

zachowują swą ważność przez okres 2 lat od dnia ich wydania. 

§ 171. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym 

i przyłączem kanalizacyjnym.”; 

2) w § 18: 

a) w ust. 1 pkt 1  otrzymuje brzmienie: 

„1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich 

urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje „Warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek 

określonych w ust. 1. Informacja w tym zakresie przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu  

się o przyłączenie nieruchomości do sieci w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i w terminie, 

o którym mowa w § 16 ust. 1.”; 

3) w § 20 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Za odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, a także za włączenie przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne 

zezwolenia z tym związane, opłat nie pobiera się.”; 
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4) w § 24 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) aktualny tekst wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry: 

Arkadiusz Szuper 
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