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Projekt 

Uchwała nr …../XXX/2021 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ………………………………….2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązujący na terenie Gminy Kroczyce 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 19 ust. 

3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala: 

§ 1 

Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący 

na terenie Gminy Kroczyce”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 3 

Traci moc Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 marca 2019 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 01.04.2019r., poz. 2606). 

§ 4 

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

Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

Krzysztof Janikowski 
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UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 2028) powstała konieczność uchwalenia nowego Regulaminu. Zgodnie z art. 19 ust. 

1 przytoczonej na wstępie ustawy, rada gminy, na podstawie projektów regulaminów 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.  

W przygotowanym przez tutejszy Zakład Budżetowy, Projekcie regulaminu, zawarto 

wymagane ustawą prawa i obowiązki Komunalnego Zakładu Budżetowego. Niniejszy Projekt 

został poddany analizie, a następnie przekazany przez Radę Gminy Kroczyce Uchwałą 

Nr 181/XXIV/2021 z dnia 2 lutego 2021r. organowi regulacyjnemu celem zaopiniowania.  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem WA.RZT.71.152A.2021 z dnia 

19 lutego 2021r. przedstawił negatywną opinię do przesłanego Projektu regulaminu oraz 

wskazał konieczność doprecyzowania treści Projektu do obowiązujących przepisów ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001r.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce pismem nr UG-

II.0002.00006.2021 UG-II.KW-00282/21 z dnia 12 sierpnia 2021r. przekazał Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałę Nr 221/XXIX/2021 Rady 

Gminy Kroczyce z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie Projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce w wersji 

uwzględniającej wszystkie wymagane przez organ regulacyjny poprawki. 

Po rozpatrzeniu wniosku Rady Gminy Kroczyce w sprawie zaopiniowania Projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem nr WA.RZT.71.152B.2021/2 z dnia 

1 września 2021r.wydał pozytywną opinię dla przedmiotowego Projektu. 

W związku z powyższym Rada Gminy Kroczyce przyjmuje Regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Kroczyce, gdyż czynność ta jest 

w pełni uzasadnione. 


