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UCHWAŁA NR XLIII/263/2021
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1372, 1834) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Gaworzyce uchwala,
co następuje:
§ 1. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącym załącznik do uchwały
nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 5591) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Umowa jest zawierana z osobą której nieruchomość została
przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy”;
2) § 4 ust. 2 skreśla się;
3) § 4 ust. 8 skreśla się;
4) § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może zostać zawarta w lokalu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim, w tym z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy
w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2020 r. poz. 287, ze zm.).”;
5) skreśla się § 6;
6) Rozdział 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 14. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku
składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.
1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a
ust. 4 ustawy może zawierać:
1) dane umożliwiające kontakt z wnioskodawcą (numer telefonu, adres e-mail);
2) informację o posiadanych ujęciach własnych;
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3) określenie sposobu zagospodarowania wód opadowych;
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków;
5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika –
pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika.
§ 15. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci podmiot ubiegający
się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz
na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
§ 16. 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 ustawie.
§ 17. 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 wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie
podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie
wniosku w określonym terminie skutkuje odmową wydania warunków przyłączenia.
§ 18. Warunki, o których mowa w §16, określają, co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj;
4) okres ważności wydanych warunków przyłączenia;
5) załącznik graficzny.”;
7) Rozdział 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 19. 1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie planowej
budowy nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia Przedsiębiorstwo
poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa
w art. 21 ust. 7 Ustawy.
2. Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych
w zakresie istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo określa
ustalając w warunkach przyłączenia do sieci zasady projektowania i budowy sieci i/lub przyłączy
wodociągowych i/lub przyłączy kanalizacyjnych uwzględniając, w przepisy obowiązującego prawa, normy
i wytyczne budowy sieci, zasady sztuki budowlanej.
§ 20. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność
produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.”;
8) Rozdział 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza
§ 21. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych
prac z wydanymi warunkami przyłączenia. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo
odmówić odbioru przyłącza nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności bez wymaganych procedur lub z naruszeniem
obowiązujących wymogów technicznych.
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2. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia
próby/odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.
3. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu
zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację geodezyjną zgodnie z odrębnymi
przepisami.
5. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Białek

