
UCHWAŁA NR XXXIV/199/2021 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 28  maja 2021 r. 

 

 

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu 

uchwały zmieniającej Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 na terenie Gminy Baranowo 

 

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

gminnym (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 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, to jest Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego 

Gospodarstwa Wody Polskie, projekt uchwały zmieniającej Regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranowo, stanowiącą załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                        Janusz Obrębski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt  

 

UCHWAŁA NR …./…./2021 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia …….. 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Baranowo w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Baranowo 

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2028 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie przyjętym uchwałą Nr IX/59/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 maja 2019 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze 

Gminy Baranowo ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 poz. 8411) wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 8 ust. 1 i 2, otrzymują brzmienie: 

,,1.  Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej  

         w posiadaniu Przedsiębiorstwa wydaje Przedsiębiorstwo, na pisemny wniosek 

         zainteresowanego, w terminie nie dłuższym, niż: 

         a) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,  

              w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się  

              w zabudowie zagrodowej; 

         b) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, 

               w pozostałych przypadkach. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

może przedłużyć terminy wydania warunków technicznych, odpowiednio o kolejne 21 dni albo 

45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci  

z podaniem uzasadnienia przyczyny tego przedłużenia.” 

 

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz 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) informację 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; 

5) określenie ilości i jakości odprowadzonych 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.  

Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby, w której posiadaniu jest odcinek sieci  

(z wyjątkiem sieci będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa).” 

  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                        Janusz Obrębski 

  

 

 


