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UCHWAŁA NR XXXVII/259/2021 

RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 

na terenie Gminy Żarnów” 

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

(tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2020 r poz. 2028 ze zm. ) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 

13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471,695 

i 782)  Rada Gminy Żarnów uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zmiany do  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Żarnów”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/98/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 

27 grudnia 2019r., poprzez nadanie nowego brzmienia rozdziałowi 5: 

„Rozdział 5. 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 8. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez 

podmiot ubiegający się o przyłączenie. 

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa 

w art. 19a, ust. 4 ustawy może zawierać: 

1) numer telefonu, 

2) adres poczty elektronicznej, 

3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków, 

5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika – pisemne 

upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika. 

3. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, 

dostawca usług dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, 

w terminach określonych w ustawie. 

4. W przypadku stwierdzenia przez dostawcę usług, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do 

sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, dostawcę usług 

informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku. Termin na 

uzupełnienie wniosku nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia pisma informującego o potrzebie 

uzupełnienia wniosku. 

5. Warunki o których mowa w § 8.1., określają, co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, 

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości, 

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj, 

4) okres ważności. 

6. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest podmiotowi 

ubiegającemu się o przyłączenie, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w ustawie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Gminy Żarnów 
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