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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY POPÓW 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków” . 

Na podstawie art.18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.)  i  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. Przyjmuje się projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”  - zwany dalej 
„Projektem” - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Projekt przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. 

§ 3. Zawiadamia się Gminę Popów o przekazaniu Projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 
o którym mowa w § 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane przekazać do organu uchwałodawczego gminy projekt nowego 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028). W 

myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy dokonuje jego analizy 

oraz przekazuje organowi regulacyjnemu projekt proponowanego przez siebie Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania. W związku z powyższym, po dokonaniu analizy projektu 

Regulaminu przedłożonego przez Gminę Popów koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały, którą Rada 

Gminy Popów przyjmuje opracowany przez siebie projekt Regulaminu oraz przekazuje go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Opracował: Paweł Grzyb
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