
UCHWAŁA NR XXXIII/356/21 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmiany regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach projekt zmiany regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków, po wcześniejszej jego analizie. 

2. Projekt o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice, 
stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/114/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 sierpnia 2019 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2641) wprowadza się zmianę, polegającą na nadaniu nowego 
następującego brzmienia postanowieniom §8 regulaminu: 

„§ 8. 1.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest przyłączyć do sieci 
nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia 
określone w niniejszym Regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. 

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien poza elementami wskazanymi w Ustawie 
zawierać: 
1)  w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę i dowód umocowania, adres 

do korespondencji, 
2)  w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej jakości odprowadzanych 

ścieków oraz dane o stosowanym lub przewidywanym sposobie ich podczyszczania. 
3) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków. 
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się 

o przyłączenie do sieci jest zobowiązana wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić 
odmowę ich wydania w terminach o których mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy. Terminy te mogą 
ulec przedłużeniu na warunkach, o których mowa w art. 19a ust. 2 i 5 Ustawy.  

5. 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, w tym 

miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, 
3) parametry techniczne przyłączenia  nieruchomości do sieci. 
4) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości, 
5) maksymalną  ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, 
6) termin obowiązywania warunków. 

6. Określone w warunkach próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 
7. Wyniki prób i odbiorów o których mowa w ust. 6 są potwierdzane przez strony w protokołach.” 
 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/356/21

Rady Gminy Branice

z dnia 20 września 2021 r.
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