
UZASADNIENIE  

do uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Gołdap.  

 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę               

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), Rada gminy przyjmuje regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

Zgodnie z treścią ustawy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa                                 

i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:  

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków;  

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;  

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;  

4) warunki przyłączania do sieci;  

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;  

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;  

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej 

wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;  

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;  

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.  

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowało projekt regulaminu dostarczania wody                     

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap i przedłożyło go Radzie Miejskiej w Gołdapi. Rada Miejska 

w Gołdapi uchwałą NR XXX/247/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęła projekt ww. regulaminu. Następnie 

projekt regulaminu został przekazany do zaopiniowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku. Organ regulacyjny 

postanowieniem znak: BI.RZT.71.15.2020.GS z dnia 21 grudnia 2020 r. przedstawił opinię do ww. projektu                 

i wskazał § 3; § 4 ust. 12; § 11 ust. 1; § 14 ust. 2 jako niezgodne z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.               

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.   

             Uchwała o przyjęciu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy 

Gołdap” uwzględnia ww. opinię.  

Przyjęcie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap, 

przy jednoczesnym uchyleniu dotychczas obowiązującego, wynika ze zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zachodzi więc konieczność dostosowania zapisów Regulaminu 

do obowiązujących regulacji prawnych. 

Niniejsza uchwała wypełnia wskazane podstawy prawne, zatem jej podjęcie należy uznać za zasadne. 


