
Projekt 

Uchwała Nr ……/XXIV/2021 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ……………. 2021 roku 

 

w sprawie Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Kroczyce 

 

 

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

(t .j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 Kroczyce, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na 

terenie Gminy Kroczyce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. 

 

§ 3 

Zawiadamia się przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - Komunalny Zakład Budżetowy 

w Kroczycach, o przekazaniu projektu regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

o którym mowa w § 2. 

 

§ 4 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do dokonania czynności, o których mowa 

 w § 2 i § 3. 

 

§  5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy na podstawie projektu regulaminu dostarczania 

wody i odbioru ścieków opracowanego przez Komunalny Zakład Budżetowy, przygotowuje projekt 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który przekazuje do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu, zawiadamiając o powyższym Komunalny Zakład Budżetowy.  

Zgodnie z art. 27a ww. ustawy organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W przygotowanym zgodnie  

z art. 19 ust. 5 przez Komunalny Zakład Budżetowy „Regulaminem dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kroczyce”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 

zawarto wymagane ustawą prawa i obowiązki Komunalnego Zakładu Budżetowego, tj. minimalny 

poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki i tryb 

zawierania umów z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone  

w taryfach, warunki przyłączania do sieci, warunki techniczne określające możliwości dostępu  

do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza,  

sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców 

usług, warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.  

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


