
Projekt nr 4

z dnia  4 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Krapkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 509) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629), po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny, 
uchwala się następujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Krapkowice:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które są realizowane na 
terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1152 i 1629). Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty 
prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

1. Na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę, dostarczyć Odbiorcy wodę z posiadanej sieci 
wodociągowej w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, o odpowiednim ciśnieniu - nie niższym niż 0,05 MPa, 
mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym.

2. Zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach 
nieprzekraczających wymienionych wartości:

a) żelazo 0,2 mg/l,

b) mangan 0,05 mg/l,

c) twardość ogólna 60-500 mg CaCO3, 

d) liczba bakterii Escherichia coli 0.

3. Przyjąć do sieci kanalizacyjnej ścieki o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa i umową o odprowadzanie ścieków w ilości co najmniej 0,1 metra sześciennego 
dobowo.

4. Odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

5. Zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz wodomierza głównego 
będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa, a także przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na 
warunkach określonych w umowie.

6. Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków.
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7. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez 
inwestora dokumentację techniczną.

8. Zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie 
wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i posiadanych środków finansowych.

9. W swojej siedzibie udostępnić wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

b) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy,

c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

d) aktualny tekst wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną 
umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie 
z art. 6 Ustawy.

2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której 
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

3. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której 
ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta 
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, 
o którym mowa § 5 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza 
i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali 
znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego 
lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

6. Zawarcie umowy powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 
kompletnego wniosku.

§ 5. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę); REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) 
oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni 
ścieków;

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie 
zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 6. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych 
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobą 
korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 5 Regulaminu, a ponadto:
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1) imię, nazwisko (lub nazwę); REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) 
oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz 
z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;

3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, 
o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat 
wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie;

4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, 
wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, 
urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalonej w umowie.

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

§ 8. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub odprowadzania 
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową 
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające 
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub 
właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub 
wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 9. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 
odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz 
z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy 
przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji;

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków 
i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości 
i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 
wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W razie braku możliwości przyłączenia 
nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując 
przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną.

4. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
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3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do 
sieci;

4) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 10. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych:

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 32 mm do 63 mm;

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć 
w skrzynkę uliczną i obrukować;

3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić 
najkrótszą, bezkolizyjną trasą;

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 150 mm do 200 mm;

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni 
sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

2. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie 
odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min. 
1%;

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

§ 11. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest możliwy po spełnieniu następujących 
warunków technicznych:

1) istnienie urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych;

2) istnienie możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
wynikającymi z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne 
możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnej wody nadającej się do 
spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru 
i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni).

2. Informacja o braku możliwości wydania „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci 
kanalizacyjnej” przekazywana jest osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie 
30 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosku, o którym mowa w § 
9 ust. 2 Regulaminu. Informacja, o której mowa w zdaniach poprzednich wymaga zachowania formy pisemnej 
i uzasadnienia.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac 
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie zgłoszenia odbiorcy, złożonego 
w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot 
przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem 
(zasypaniem).

4. Protokół odbioru częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 
powinien zawierać co najmniej:
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1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci lub projektem, a sposobem 
realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

3) podpisy osób dokonujących odbioru.

5. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie 
wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy 
do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się 
aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 8.
Tryb postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie 
usług wyłącznie z powodów wskazanych w ustawie. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku 
zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

§ 14. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, w zwyczajowo przyjęty sposób, w tym 
wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci 
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody 
przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, 
w zwyczajowo przyjęty sposób;

3) ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług 
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;

4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości 
świadczonych usług.

§ 15. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, w zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni 
robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o zamiarze odcięcia dostawy wody lub 
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w sposób opisany w ust. 1, odbiorców usług co najmniej 20 dni przed 
planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie 
informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków

§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług 
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 
odprowadzanie ścieków;

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych 
przerwach w świadczeniu usług;

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
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§ 17. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług 
oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, pisemnie itp.), po 
powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 
zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny 
sposób.

§ 18. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 
zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Krapkowice taryfy;

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta 
i Gminy Krapkowice”;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 19. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej.

§ 20. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany 
jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów 
przeciwpożarowych.

2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla 
innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.

3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest 
ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

§ 21. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, 
nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.

§ 22. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone 
w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na 
cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy. Rozliczenia za wodę pobraną na cele 
przeciwpożarowe dokonywane są za okres kwartalny na podstawie deklaracji Straży Pożarnej.

Rozdział 11.
Postanowienia ogólne

§ 23. Traci moc uchwała Nr VI/52/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.
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§ 24. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180)
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne były zobowiązane do dnia 12 czerwca 2018 r. 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
(Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).

W dniu 11 czerwca 2018 r. jedyne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie
gminy Krapkowice przedłożyło do Rady Miejskiej projekt powyższego Regulaminu. 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 dokonała jego analizy
oraz przekazała do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Gliwicach.

Dyrektor RZGWPGW Wody Polskie w Gliwicach wydał postanowienie GL.RET.070.3.6.2019ES z dnia
13.03.2019 r. w którym wyszczególniono niektóre punkty regulaminu jako niezgodne z przepisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wszystkie uwagi wynikające
z wydanego postanowienia zostały uwzględnione w tekście nowego regulaminu który należy przyjąć
uchwałą Rady Miejskiej.
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