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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. 
poz.1372 oraz 1834) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) 

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XXIV/276/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 01 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze" (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. 
poz. 7240) wprowadza się następujące zmiany: 

1) §7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, o którym 
mowa w ust. 1 powinien spełniać wymogi określone w art. 19a ust. 4 ustawy."; 

2) §7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki 
przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy."; 

3) §7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane 
wydać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo uzasadnić odmowę ich wydania 
w terminie wskazanym w art. 19a ust. 1 ustawy."; 

4) §7 ust. 6 pkt e) otrzymuje następujące brzmienie: "okres ważności wydanych warunków przyłączenia 
określony w art. 19a ust. 7 ustawy ". 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Mejskiej 
 
 

mgr inż. Jan Mach 
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