UCHWAŁA NR 781/XLVI/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 241/XII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec
Na podstawie art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), 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), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych
innych
aktów
prawnych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461)
Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala
§ 1. W załączniku do uchwały nr 241/XII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 11 lipca 2019 r. (Dz.
Urz. Woj. Śląskiego z dnia 18 lipca 2019 r., poz. 5326) w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:
„2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie
internetowej przykładowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, przy czym
przyjmuje i rozpatruje również wnioski inne niż sporządzone według udostępnianego wzoru.
3. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci lub uzasadnienie odmowy ich wydania nie zostaną wydane
w terminie z przyczyn, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne pisemnie wyjaśnia podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci o przyczynach
opóźnienia.
4. Warunki przyłączenia do sieci określają co najmniej:
1) informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy,
2) miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej,
3) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek
wodomierzowych lub kanalizacyjnych, a w przypadku jeżeli taka potrzeba wynika z wniosku
o wydanie warunków przyłączenia do sieci, również miejsce zainstalowania wodomierza mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej,
5) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza
wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego
ciśnienie wody lub przepompowni ścieków,
6) jakość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, w przypadku ścieków przemysłowych,
7) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
8) sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
9) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci w celu odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
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10) informację o obowiązku sporządzenia przed wykonaniem przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), uwzględniającego
wydane warunki przyłączenia do sieci,
11) informację, iż wydane warunki przyłączenia do sieci nie stanowią tytułu prawnego do
nieruchomości, na których ma być wykonane przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne,
12) informację, iż wydane warunki przyłączenia do sieci ważne są wyłącznie dla nieruchomości lub
obiektu wskazanego we wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz dla stanu
faktycznego i prawnego tej nieruchomości lub obiektu przedstawionego we wniosku.
5. Warunki przyłączenia do sieci mogą określać maksymalną ilość wody dostarczanej do
nieruchomości lub maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości.”;
2) w § 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wydane warunki przyłączenia do
sieci mogą być zmienione, aktualizowane lub przeniesione na inny podmiot. Przeniesienie wydanych
warunków przyłączenia do sieci na inny podmiot wymaga zgody tego podmiotu. Do postępowania
w sprawie zmiany, aktualizacji lub przeniesienia wydanych warunków przyłączenia do sieci na inny
podmiot przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.”;
3) w § 9 uchyla się ust. 3.
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nr 241/XII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 11 lipca
2019 r. nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu
Ewa Szota
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