
UCHWAŁA NR XXIV/242/21
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 28 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 
471 Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się projekt zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Wierzbinek stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr III/16/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek( 
Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2019 r. poz. 190), w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, celem przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

Bogdan Kaczalski
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Załącznik Nr 1  

PROJEKT ZMIAN REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY  

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIERZBINEK   

 

1) § 11 ust.2 , otrzymuje brzmienie: 

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

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o 

przyłączenie do sieci; 

- wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym 

jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje; 

- informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma 

zostać przyłączony do sieci; 

- 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; 

- określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i 

przemysłowe; 

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

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

. 

2) § 11 ust.3 , otrzymuje brzmienie: 

3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej winny co najmniej: 

- zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się przyłączenie do 

sieci; 

- wskazywać lokalizację nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w 

tym jego adres  obręb i numer działki ewidencyjnej: 

- wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej lub sieci 

kanalizacyjnej ; 

- wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

- wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a 

także studzienek wodomierzowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej; 

- wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;  
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- zawierać wykaz dokumentów, które podmiot ubiegający o przyłączenie do sieci zobowiązany 

jest załączyć. 

- wskazywać okres ważności wydanych warunków. 

3) § 11 ust.5 , otrzymuje brzmienie: 

5. Przedsiębiorstwo wydaje wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, warunki techniczne 

podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w terminie : 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych 

przypadkach. 

 

4) § 11 ust.6 , otrzymuje brzmienie: 

      6. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo –      

      kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania. 
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