Projekt

UCHWAŁA NR .................... ,
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOZLE
z dnia .................... 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/l9 Rady Miasta Kędzierzyn—Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
'
Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 1 iust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2020 r. poz. 713, z póżn. zm.”) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
wwodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z2020 r. poz. 2028), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
uchwala, co następuje:

5 1. W uchwale nr VIII/84/ 19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz.
Urz. Woj. opolskiego z 2019 r. poz. 1748), Wprowadza się następujące zmiany:

1) 5 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Celem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 5 odbiorca usług może
skorzystać z wzorów wniosków ic'świadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Odbiorca usług może również złożyć wniosek
z pominięciem wzoru udostępnionego przez przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne ztym jednak
zastrzeżeniem, iż sporządzony przez odbiorcę usług wniosek winien zawierać dane, o których mowa
'
w ust. 3 i 5 orazś 10 ust. 2.”;

2) 5 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
odbywa się na pisemny wniosek złożony przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 poza informacjami, o których mowa wart. 19a ust. 4 ustawy
'
może zawierać:

a) numer telefonu,

b) adres poczty elektronicznej,

o) numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych),
d) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
e) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,

i) inne infonnacje, które mogą zdaniem wnioskodawcy mieć znaczenie przy wydawaniu warunków.

3. 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 wodociągowe-kanalizacyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo Wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony
wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera elementów lub załączników, o których
mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowe—kanalizacyjne wzywa pisemnie podmiot
ubiegający się o przyłączenie do sieci, do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym
niż siedem dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie zakreślonych braków będzie

skutkowało odmową wydania warunków.”;
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” Żmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
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3) @ 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub' kanalizacyjnej zwane dalej

„Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. odbywa się w trybie i na zasadach

przewidzianych w Ustawie.

'

2. Przedsiębiorstwo wodociągowe—kanalizacyjne wydaje ' „Warunki przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone w 512 ust. 2 Regulaminu.

3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągów/ej i/lub kanalizacyjnej winny określać co najmniej:

1) lokalizację nieruchomości przyłączanej;
2) Opis miejsca i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
- 3) wskazanie graficzne miejsca przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
4) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
5) wytyczne wzakresie miejsca isposobu zainstalowania wodomierza głównego oraz wytyczne
wzakresie miejsca iSposobu zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość
odprowadzanych ścieków o ile są wymagane;
6) dcpuszczalną ilość ijakość odprowadzanych ścieków, a w przypadku ścieków'przemysłowych — także
ich skład i wartości wskaźników zanieczyszczeń;

7) określenie rodzaju materiałów i urządzeń zalecanych do zastosowania w celu budowy przyłączy;

8) informację okonieczności uzyskania prawa dysponowania nieruchomości przez które przebiegać
będzie przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne.

4. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazana jest
podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie
określonym w ustawie.”;
'

4)5 13 ust. l'otrzymuje brzmienie: „W ramach prac związanych zodbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo
wodociągowo—kanalizacyjne dokonuje się sprawdzenia zgodności wykonanych przyłączy z wydanymi
przez przedsiębiorstwo wodociągowe—kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci wodóciągowej i/lub
kanalizacyjnej”. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia

nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia
do sieci.”;
5) Uchyla się załącznik nr 1 do uchwały;

6) Uchyla się załącznik nr '2 do uchwały;

7) Uchyla się załącznik nr 3 do uchwały.

52.1.Uchwała wchodzi wzycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

-

2. Do spraw wszczętych przed wejściem w zycie uchwały, stosuje się jej przepisy w dotychczasowym '
brzmieniu.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/19 Rady
Miasta Kędzierzyn—Koźle zdnia 25 kwietnia 2019 r. WSprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn—Koźle

Zgodnie z 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 na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. ozbiorowym zaopatrzeniu wwodę iodprowadzaniu ścieków (Dz.U. z2020 r., poz. 2028) należy
dostosować regulamin dostarczania wody iodprowadzania ścieków do nowych przepisów, precyzujących
procedurę uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci. W związku z tym, na podstawie wniosku złożonego
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Kędzierzyna-Koźla (PCC Energetyka
Blachownia Sp. z 0.0. oraz Miejskie Wodociągi iKanalizacja Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu),
a zawierającego stosowny projekt, przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn—Koźle
wprowadzającej zmiany w uchwale nr VIII/84/ 19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy KędzierzynKozle. Projekt przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Zgodnie z art. 27a ww. ustawy takim organem jest dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ
regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody iodprowadzania ścieków wzakresie zgodności
zprzepisami ustawy iwydaje, wdrodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż
w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy
uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podkreślić należy, że na terenie danej gminy
może obowiązywać jeden regulamin, bez względu na liczbę działających przedsiębiorstw wodociągowekanalizacyjnych

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków
finansowych.
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