
UCHWAŁA NR …….
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia ………….

w sprawie zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obo-
wiązującego na terenie Gminy Ornontowice

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

nym  (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1372)  oraz  art. 19 ust. 3 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.
poz. 2028) 

uchwala się co następuje:

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Ornontowice, stanowiący załącznik do uchwały Nr IV/25/19 Rady Gminy
Ornontowice z dnia  24 stycznia 2019 r.  w sprawie przyjęcia  Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków  obowiązującego na terenie Gminy Ornontowice (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2019 r. poz. 977), wprowadza się następujące zmiany:

1) §11 otrzymuje następujące brzmienie:
„§11.  1.  Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o
przyłączenie.
2.  Wniosek  o  wydanie  warunków  przyłączenia  do  sieci,  o  którym  mowa  w  ust.  1
powinien spełniać wymogi określone w art. 19a ust. 4 ustawy.
3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci, który złożył wniosek o

wydanie
warunków przyłączenia do sieci, otrzymuje od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanali-
zacyjnego potwierdzenie o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy. Potwierdzenie to
winno znaleźć się w treści warunków przyłączenia do sieci lub odmowy ich wydania”.

2) §13 otrzymuje następujące brzmienie:
„§13  1.  Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  jest  obowiązane  wydać  warunki
przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo uzasadnić odmowę ich wydania, w
terminie wskazanym w art. 19a ust. 1 ustawy.
2. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w ust. 1, powinny:
1)  wskazywać  miejsce  i  sposób  przyłączenia  nieruchomości  do  sieci  wodociągowej  i/lub
kanalizacyjnej  w  tym  miejsce  zainstalowania  wodomierza  głównego  i/lub  urządzenia
pomiarowego i zaworu antyskażeniowego;
2) określać ilości dostarczanej wody;
3) określać jakość odprowadzanych ścieków;
4) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia do sieci określony zgodnie z
art. 19a ust. 7 ustawy”.

3) § 29 ust. 3- 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.  Odbiór  prac ulegających  zakryciu (tzw.  prace zanikowe),  w tym częściowemu zakryciu,
podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest zgłaszać przedsiębiorstwu do obioru
częściowego przed zakryciem.
4. Przed zakryciem przewodu podmiot  ubiegający  się o  przyłączenie  zobowiązany  jest
zapewnić  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  zakresie  wynikającym z
obowiązujących przepisów prawa”. 

4) w § 29 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:



„5. Odbiór częściowy, o którym mowa ust. 3 polega na zbadaniu:
1) podsypki przez sprawdzenie jej grubości i rodzaju;
2) próby szczelności;
3) wykonania obsypki oraz zasypki przewodu”.

5) § 30 otrzymuje następujące brzmienie:
„§  30.  1.  Po  zgłoszeniu  w  formie  pisemnej  gotowości  do  odbioru  technicznego  przyłącza
wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie
do  sieci,  przedsiębiorstwo  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  zgłoszenia  w  formie
pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.
2.  Wyniki  prób,  odbiorów  częściowych  i  odbioru  końcowego  określonych  w  warunkach
przyłączenia do sieci są potwierdzane w sporządzanych protokołach w formie pisemnej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.


