
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/250/22 

RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 

poz.1372 ze zmianami) oraz art. 19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 ze zmianami), po zaopiniowaniu projektu 

przez organ regulacyjny Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Radwanice w ten sposób, że w załączniku do uchwały nr II/14/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 

28 grudnia 2018 r.: 

1) Rozdział 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

§ 11. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje  

na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie. 

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art.19a 

ustawy może zawierać: 

1) numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji, 

3) wskazanie terminu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków, 

4) wskazanie upoważnienia wnioskodawcy dla pełnomocnika. 

3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci może skorzystać z wzorów wniosków dostępnych 

w siedzibie i na stronie internetowej przedsiębiorstwa. 

§ 12. 1. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu 

daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego 

rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania w terminach określonych w art. 19a ust. 1 

ustawy. 

2. 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, przedsiębiorstwo informuje pisemnie podmiot o zakresie 

i terminie uzupełnienia wniosku. 
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3. Warunki, o których mowa w § 11 ust. 1 określają co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia wnioskowanej nieruchomości, 

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości, 

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich rodzaj, 

4) okres ważności, o którym mowa w art. 19a ust. 7 ustawy, 

5) załącznik graficzny. 

4. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci informacja ta przekazywana jest 

podmiotowi, który wystąpił o warunki w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie określonym 

w ustawie. 

§ 13. Podmiot, który otrzymał warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

obowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji technicznej i zgłoszenia gotowości przystąpienia do 

wykonywania prac.”. 

2) Rozdział 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-

KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 15. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu 

dla przyłączy planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 19a ust. 6 ustawy przedkłada przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu sporządzony plan celem jego sprawdzenia, czy uwzględnia wydane 

warunki przyłączenia do sieci. 

§ 16. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych 

prac z wydanymi warunkami przyłączenia. 

2. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory 

częściowe są przeprowadzane w terminie uzgodnionym z przedsiębiorstwem wodociągowo-

kanalizacyjnym przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia 

podmiotu realizującego przyłącze z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 17. 1. Odbioru przyłącza dokonuje się przed jego zakryciem, zasypaniem. Odbiór prac ulegających 

częściowemu zakryciu podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przed zakryciem, zasypaniem. 

2. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę  

lub odprowadzanie ścieków następuje montaż urządzeń pomiarowych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Ewa Flak 
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