
UCHWAŁA NR XXXVII/420/2021 
RADY GMINY SŁUPSK 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/602/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 16.10.2018 r. w sprawie 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk 

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, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w sprawie zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Słupsk, 

Rada Gminy Słupsk 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 
W Uchwale Nr XLVIII/602/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 16.10.2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Dotychczasowy § 15 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„§ 15. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci w formie pisemnej. 

2. Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 19a ust. 4 ustawy. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wydania warunków przyłączenia 
do sieci bądź do uzasadnienia odmowy ich wydania w terminie i na zasadach określonych w art. 19a ust. 1, 
2, 3 i 5 ustawy”;. 

2. Dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 1 otrzymuje poniższe brzmienie:"1. wskazywać lokalizację nieruchomości 
przyłączanej oraz miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”; 

3. W dotychczasowym § 19 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się: „lub planem sytuacyjnym, 
o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane”. 

4. Dotychczasowy § 20 ust. 1 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„§ 20. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej gotowości 
do odbioru przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo 
wodociągowo–kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia w formie 
pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego”;. 

5. Dotychczasowy § 21: 

- ust. 1 pkt 2 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„2) datę i symbol/numer uzgodnienia projektu lub planu sytuacyjnego, o którym mowa w § 
19 ust. 1 Regulaminu”;, 

- ust. 2 pkt 2 otrzymuje poniższe brzmienie: 

„2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci 
kanalizacyjnej” lub projektem lub planem sytuacyjnym a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego 
lub przyłącza kanalizacyjnego”;, 

- ust. 3 otrzymuje poniższe brzmienie: 
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„3. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty 
techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza 
kanalizacyjnego, dokumentacja projektowa lub plan sytuacyjny oraz inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza wykonanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego”.. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk. 

§ 3.  

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Słupsk 

 
 

Dariusz Perlański 
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Uzasadnienie 

Dotychczasowy „Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy 
Słupsk” został zatwierdzony przez Radę Gminy Słupsk uchwałą Nr XLVIII/602/2018 z dnia 16 października 
2018r. 

 Konieczność wprowadzenia zaprojektowanych zmian wynika z potrzeby dostosowania Regulaminu do 
zmiany przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy 
art. 7 ustawy z dnia 13.02.2020r.o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2020r. poz. 471). 

Zmiana polega na wprowadzeniu w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków art. 19a regulującego szczegółowo obowiązki podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci 
i przedsiębiorstwa wodociagowo – kanalizacyjnego w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Ponadto w wyniku zmiany przepisów ustawy Prawo budowlane, w której wprowadzono art. 29a, 
niezbędne jest wprowadzenie zmian w §16, 17 i 18 poprzez dodanie słów "lub planem sytuacyjnym, o którym 
mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 07.0.7.1994r. Prawo budowlane", a także uzupełnienie zapisu w §17 
ust. 1 poprzez wskazanie sposobu doręczenia zawiadomienia o gotowości do odbioru przyłączy wodociagowo – 
kanalizacyjnych. 

 Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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