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UCHWAŁA NR XIII/66/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/2019Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia
25 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 2 pkt. 1 i art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) oraz § 3
ust. 3 pkt 1 lit. a Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 lutego 2019r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego z 2019r., poz. 1432) uchwala się co następuje:
§ 1. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Związku Celowego Gmin
MG-6 stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/18/2019 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia
25 kwietnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek dostawy wody do nieruchomości,
o której mowa w umowie zawartej z odbiorcą usług, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (zwane w dalszej części warunkami przyłączenia lub warunkami
przyłączenia do sieci) i o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05MPa w miejscu włączenia do sieci.”;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości lub obiektu do sieci składa przedsiębiorstwu
wodociągowo - kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, który
powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie
do sieci;
2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres
i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać
przyłączony do sieci;
4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych,
technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych
i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
2. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może zawierać:
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1) adres do korespondencji;
2) w przypadku osób prawnych numer KRS albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
3) planowany termin rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków;
4) zastosowane lub planowane do zastosowania urządzenia podczyszczające.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązane jest potwierdzić pisemnie złożenie wniosku
wskazanego w § 8 pkt 1, określając w szczególności datę jego złożenia.”
3) w § 9
a) ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie:
„1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne obowiązane jest, na pisemny wniosek podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie do sieci, wydać warunki przyłączenia do sieci lub uzasadnić odmowę ich
wydanie w terminie:
1) 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych
przypadkach. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przedłużyć ww. terminy o kolejne 21 lub 45 dni, o czym winno uprzednio zawiadomić
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci. W zawiadomieniu tym winno wskazać uzasadnienie
przyczyn tego przedłużenia.
2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zawierają:
1) potwierdzenie lub ustalenie dostawy wnioskowanej ilości wody dostarczanej do nieruchomości lub
obiektu;
2) potwierdzenie lub ustalenie odbioru wnioskowanej ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości lub
obiektu i ich jakość;
3) informacje o konieczności przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych oraz końcowego, przy udziale
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;
4) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który wynosi dwa lata od dnia ich wydania.”,
b) dodaje się ust. 4:
„4. Nie pobiera się opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację
lub przeniesienie na inny podmiot.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem przyłączenia do sieci jest wykonanie przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami
przyłączenia.”;
5) w § 14 dodaje się ust. 3 i 4.
„3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego
lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej wydanymi przez to przedsiębiorstwo.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie pobiera opłat za odbiór przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci
wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Gerard Bieryło

