
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) 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 na terenie 
Gminy Gryfino, stanowiący załącznik do uchwały i przekazuje się do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, zawiadamiając o tym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Gryfinie. 

§ 2. Do przekazania projektu Regulaminu oraz do zawiadomienia, o których mowa w § 1, upoważnia 
się Przewodniczącego Rady. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE

W związku z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków, rada gminy na podstawie projektów regulaminów złożonych przez

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w związku ze zmianą ustawy

Prawo budowlane z dnia 13 lutego 2020 r. wprowadzającą zmianę ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z art. 19

ustawy, w dniu 14 czerwca 2021 r. złożyło do Rady Miejskiej w Gryfinie projekt regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino.
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