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UCHWAŁA NR XXXIII/461/2021
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 2 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta
Zakopane.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po uzyskaniu
pozytywnej opinii organu regulacyjnego i uwzględnieniu uwag w niej zawartych, Rada Miasta Zakopane
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się zapisy Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 8824), w ten
sposób, że wprowadza się do niego następujące zmiany:
1) w rozdziale 5 Regulaminu, zatytułowanym „Warunki przyłączenia do sieci”:
a) §16-§19 otrzymują brzmienie:
„§ 16. 1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa
w Ustawie może zawierać:
1)

numer telefonu;

2)

informację czy budynek jest istniejący, planowany, inny;

3)

zaopatrzenie nieruchomości w wodę;

4)

w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez
pełnomocnika – pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika.

2. 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.
§ 17. Warunki przyłączenia do sieci, 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)

informację o okresie ich ważności;

5)

załącznik graficzny.
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§ 18. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo, że złożony wniosek o wydanie warunków
przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w Ustawie,
Przedsiębiorstwo informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie
uzupełnienia wniosku, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia pisma.
§ 19. 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.”,
b) uchyla się §20;
2) w rozdziale 6, zatytułowanym „Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych”:
a) §21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. 1. Dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest uzależniona od:
1)

istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa;

2)

możliwości technicznych urządzeń Przedsiębiorstwa wynikających z technologii dostarczania
wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez
Przedsiębiorstwo wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajności stacji uzdatniania wody)
lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni);

3)

możliwości zachowania
podłączonych odbiorców;

4)

posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez
Przedsiębiorstwo.

minimalnego

poziomu

świadczonych

usług

dla

wcześniej

2. Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia do sieci, o ile spełnione są przesłanki określone
w ust. 1.”,
b) uchyla się §22;
3) w rozdziale 7, zatytułowanym „Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza”, §23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci po sporządzeniu dla przyłączy planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada przedsiębiorstwu
wodociągowo – kanalizacyjnemu sporządzony plan celem sprawdzenia, czy uwzględnia wydane warunki
przyłączenia do sieci.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Gluc

