
UCHWAŁA NR XLV/356/21 

RADY GMINY IZABELIN 

z dnia 28 września 2021r. 
 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  

Gminy Izabelin 

 

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

U. z 2021 r. poz.  1372) w zw. z art. 19 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz 

w związku z art. 35  ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Izabelin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Izabelin. 

 

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Obowiązek uchwalenia nowego regulaminu zastępującego regulamin uchwalony uchwałą 

Rady Gminy Izabelin VII/37/19 z dnia 20 lutego 2019 r., wynika z treści art.35 ust.2 ustawy 

 z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 471 z późn. zm.). Przedmiotowa zmiana powinna nastąpić do 19 września 

b.r. W szczególności z powołanego wyżej przepisu wynika konieczność uwzględnienia zasad 

związanych z wydawaniem warunków przyłączenia do sieci; w tym zakresie nowelizacja 

wprowadza terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci, obligatoryjne elementy 

wniosku o wydanie tych warunków.     

Zgodnie z 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), rada gminy, na podstawie 

projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 

zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 

 

Po uwzględnieniu opinii organu tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie, określonym w postanowieniu 

organu z dnia 25 sierpnia 2021 r.,   przedkłada się regulamin w celu uchwalenia przez Radę 

Gminy, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  


