
UCHWAŁA NR XXIX/304/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 27 września 2021 r. 

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

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), po 
dokonaniu analizy projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Poręba opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Poręba, uchwalonego uchwałą nr VII/63/19 Rady Miasta Poręba z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2019 r. poz. 3990). Projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Poręba stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba 
przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

§ 3. O przyjęciu i przekazaniu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmiany regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba zawiadamia się przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Porębie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0AE278B5-30C7-41B3-ADB1-4F6BCAD7CCE6. Podpisany Strona 1



 
 

 
 

Projekt zmiany 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba 

 
§ 1.  W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba, stanowiącym 
załącznik do uchwały nr VII/63/19 Rady Miasta Poręba z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 
r. poz. 3990), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu  pisemny 
wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, który poza elementami, o których mowa w art. 19a 
ust. 4 Ustawy, zawiera: 

1) dane umożliwiające kontakt z wnioskodawcą (adres do korespondencji, numer telefonu lub adres 
poczty elektronicznej); 

2) rodzaj przyłączenia (wodociągowe lub kanalizacyjne); 
3) w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie zastosowanych lub planowanych do 

zastosowania urządzeń podczyszczających; 
4) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą 

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – nazwę rejestru, do którego jest 
wpisany, i numer wpisu wraz z dokumentem potwierdzającym wpis i sposób reprezentacji; 

5) w przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika – pisemne pełnomocnictwo; 
6) podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę.”; 

2) w § 16 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o treści: 

„Przedsiębiorstwo ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć wniosek również wówczas, gdy nie oparto go na 
udostępnionym przez nie wzorze.”; 

3) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 
Przedsiębiorstwo w terminie, o którym mowa w art. 19a ust. 1, 2 i 5 Ustawy, wydaje warunki 
przyłączenia do sieci. W przypadku wniosku dotkniętego brakami, Przedsiębiorstwo wzywa do 
uzupełnienia wniosku i ma prawo wyznaczyć na to wnioskodawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 
dni.”; 

4) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w  terminie, o 
którym mowa w art. 19a ust. 1, 2 i 5 Ustawy, odmowę wydania warunków technicznych uzasadnia na 
piśmie.”; 

5) w § 20 ust. 3 dodaje się zdanie czwarte o treści: 

„Zapewnienie dostawy wody lub przyjęcia ścieków jest ważne przez okres 1 roku od dnia jego 
wydania.”. 

§ 2.  Pozostałe zapisy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba nie 
ulegają zmianie.

Załącznik do uchwały Nr XXIX/304/21

Rady Miasta Poręba

z dnia 27 września 2021 r.
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